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ეპისტოლე

ყოვ ლად სამ ღვდე ლო ნო მღვდელ მთა ვარ ნო, ღირ სნო მოძღ ვარ ნო, დი ა კონ ნო, 
ბერ -მო ნო ზონ ნო, ჩე მო საყ ვა რე ლო სუ ლი ე რო შვი ლე ბო, სა ქარ თვე ლოს წმინ და მარ-
თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სი ის წევ რნო, სამ შობ ლო ში მკვიდ რნო და ჩვე ნი ქვეყ ნის საზღ-
ვრებს გა რეთ მცხოვ რებ ნო თა ნა მე მა მუ ლე ნო, გი ხა რო დეთ!

„ამიერიდან შენ უკვე აღარ ხარ მონა, არამედ ძე, ხოლო თუ ძე ხარ, 
მემკვიდრეცა ხარ ღმერთის მიერ“ (გალ.4,7).

ახ ლა, ამ ღა მეს, მთელ კა ცობ რი ო ბას და თი თო ე ულ ჩვენ განს კვლავ ეუწყ ე ბა 
ან გე ლო ზის სა ო ცა რი სიტყ ვე ბი, პირ ვე ლად ბეთ ლე მელ მა მწყემ სებ მა რომ გა ი გო-
ნეს: „…მე გახარებთ დიად სიხარულს, რომლითაც იხარებს მთელი ხალხი, რადგან 
დღეს დავითის ქალაქში დაიბადა თქვენი მაცხოვარი…“ (ლუკა. 2.11) და მსოფლიოს 
კვლავაც ეფინება ზეციური საგალობელი: „დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, 
ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება“ (ლუკა 2.14).

ანთებული სანთლებით მწყემსებთან და მოგვებთან ერთად სულიერად ჩვენც 
გავეშუროთ ბეთლემისაკენ და მივეახლოთ ყრმა იესოს, - წინასწარმეტყველთა და 
მოციქულთა მიერ დავითის ძედ წოდებულს. 

რა ტომ შე იყ ვა რა ღმერ თმა ასე და ვი თი? რა ტომ მი ა გო გა მორ ჩე უ ლი პა ტი ვი? 
შო ბის ად გი ლად მი სი ქა ლა ქი რა ტომ ირ ჩია და თა ვი სი ხორ ცი ე ლი წარ მო მავ ლო ბა 
მას რა ტომ და უ კავ ში რა?!

პირ ველ რიგ ში იმი ტომ, რომ იგი გახ და მე ფე- რჩე უ ლიႰ
და ვითს ძლე ვა მო სი ლო ბის მწვერ ვალ ზეც და უდი დე სი შე ჭირ ვე ბის ჟამ საც 

სუ ლით ხორ ცამ დე ჰქონ და გან ცდა იმი სა, რომ ქვე ყა ნა ში თვი თონ კი არ მე ფობ-
და, არა მედ, - ყოვ ლად სა ხი ე რი უფა ლი. თა ვად კი იყო ოდენ მსა ხუ რი და მი სი ნე ბის 
აღ მსრუ ლე ბე ლი, ამი ტო მაც თავ მდაბ ლად სრუ ლად იყო მას ზე მინ დო ბი ლი და უდ-
რტვინ ვე ლად ემორ ჩი ლე ბო და.

ძვე ლი აღ თქმის მე ფე თა შო რის მე ფე- მსა ხუ რის ტვირ თი ასე სწო რად, ასე 
ღირ სე უ ლად არა ვის უტა რე ბია და დღე საც იგი მი სა ბა ძად რჩე ბა.
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და ვითს ჰქონ და დი დი შეც დო მე ბიც, მაგ რამ ჰქონ და გულ მხურ ვა ლე, გულ-
წრფე ლი, სუ ლის შემ ძვრე ლი სი ნა ნუ ლი და ეს გან ცდა იმ დე ნად ძლი ე რი იყო მას ში, 
რომ სჭარ ბობ და ცოდ ვა თა სიმ ძი მეს და მა გა ლი თად გახ და და ცე მულ თა წა მოდ გო-
მი სა.

თავ მდაბ ლო ბი სა და გულ შე მუს ვრი ლო ბის გა მო მი ე ცა მას წი ნას წარ მეტყ ვე-
ლე ბის მად ლი და უფალ თან პირ და პი რი სა უბ რის ძალ მო სი ლე ბა, რი თაც იქ ცა მე ფო-
ბის, ღვთის მსა ხუ რე ბი სა და წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბის ნიჭ თა შე მომ კრე ბად.

ამ თვი სე ბა თა გა მო და ფას და და ვი თი ღვთის თვალ ში.

* * *
ჩვენ ყვე ლამ მშობ ლე ბი სა და წი ნა პარ თა გან მი ვი ღეთ გე ნე ტი კუ რი მემ კვიდ-

რე ო ბა. ამ მემ კვიდ რე ო ბის, გა რე მო ე ბა თა და პი როვ ნუ ლი არ ჩე ვა ნის მი ხედ ვით კი 
ვყა ლიბ დე ბით ინ დი ვი დე ბად.

ეს შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სი ა, რად გან გვაქვს შე საძ ლებ ლო ბა, ჩვე ნი ქმე დე ბე-
ბის ნა წი ლი მო ვი წო ნოთ, ნა წი ლი და ვი წუ ნოთ, ზოგს გან ვე რი დოთ, ზოგს მუდ მი ვად 
ვებ რძო ლოთ … და ასე გავ ხდეთ თა ნა მო ნა წი ლე ჩვე ნი „მე“-ს გამოძერწვისა.

ავს ვაკეთებთ თუ კარგს, ეს ყველაფერი შემდეგ იმ ქვეყნად აისახება და 
მთელი სისავსით გამოვლინდება; ამიტომაც ჩვენს ყველა ნაბიჯს და არსებობის 
ყოველ წუთს დიდი მნიშვნელობა აქვს.

ჩვენ ვმოქ მე დებთ გო ნე ბით, სიტყ ვით, საქ მით, გრძნო ბით და პა სუხს ვა გებთ 
ფიქ რზე, რო მე ლიც გო ნე ბა ში გვაქვს, საქ მე ზე, რო მელ საც ვა კე თებთ, ტკი ვილ ზე თუ 
სი ხა რულ ზე, რო მელ საც გან ვიც დით, სიტყ ვა ზე, რო მელ საც ვამ ბობთ, მზე რა ზეც კი 
… რად გან ეს ჩე მი აზ რი ა, ჩე მი გრძნო ბა ა, ჩე მი მოქ მე დე ბა ა, ჩე მი სიტყ ვა ა, ჩე მი გან-
წყო ბა ა. მე ვქმნი ამ ყო ვე ლი ვეს და ჩემს ,,მე ო-დ, ჩემს ინ დი ვი დუ ა ლურ ყო ფად ვაქ-
ცევ.

წარ მო იდ გი ნეთ, მუდ მი ვად რამ დე ნი მი მარ თუ ლე ბით ვავ ლენთ თავს. ამას-
თან, უმე ტეს შემ თხვე ვა ში არც ვუკ ვირ დე ბით და ვერც ვაც ნო ბი ე რებთ, რას ვა კე-
თებთ, რა ტომ და რო გორ ვმოქ მე დებთ.Ⴐ

რა არის ჩვენ თვის სა სარ გებ ლო ან უარ სა ყო ფი, რა ით ვლე ბა სი მარ თლედ 
და სი კე თედ, რო გორ ვიცხ ოვ როთ, რო გორ მო ვი პო ვოთ ბედ ნი ე რე ბა? – ეს კითხ ვე-
ბი ფი ლო სო ფოს თათ ვის სა უ კუ ნე თა მან ძილ ზე გან სჯის საგ ნად იყო ქცე უ ლი და ეს 
პრო ცე სი დღე საც გრძელ დე ბა.

ქრის ტი ა ნო ბამ კი ყვე ლას თვის გა სა გე ბად მარ ტი ვად გას ცა მას პა სუ ხი: 
„შეიყვარე უფალი, ღმერთი შენი, მთელი შენი გულით, მთელი სულით და მთელი 
შენი გონებით. ეს არის პირველი და დიდი მცნება და მეორე, მსგავსი ამისი: შეიყვარე 
მოყვასი შენი, როგორც თავი შენი“ (მთ.22, 37-39), ანდა „ყველაფერში, როგორც 
გინდათ, რომ მოგექცნენ ადამიანები, თქვენც ისევე მოექეცით მათ“ (მთ. 7,12).

მაგ რამ ამ გვა რი ცხოვ რე ბის შე დე გი არ არის მი წი ე რი ბედ ნი ე რე ბა, სიმ დიდ რე 
და თა ნამ დე ბო ბა, არც პა ტი ვი და უზ რუნ ვე ლი ყო ფა.

ლე
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ასე თი ცხოვ რე ბის შე დე გი არის მა რა დი უ ლი ნე ტა რე ბა, მა რა დი უ ლი სი ხა რუ-
ლის გან ცდა და ან გე ლოზ თა თა ნა ქრის ტეს სა უფ ლო ში მყო ფო ბა.

წუ თი სო ფელ ში ყო ველ თვის იყ ვნენ და არი ან ადა მი ა ნე ბი, რო მელ ნიც ამ ქვეყ-
ნი ურ, წარ მა ვალ კე თილ დღე ო ბას ირ ჩე ვენ ცხოვ რე ბის მიზ ნად და სხვა არც არა ფე რი 
სურთ. მაგ რამ იყ ვნენ, არი ან და იქ ნე ბი ან ისეთ ნიც, რო მელ ნიც ბედ ნი ე რე ბას უფალ-
თან ერ თო ბა ში ხე და ვენ.

ასე თი აზ როვ ნე ბა ზო გი ერთს ად რე უ ლი ასა კი დან უყა ლიბ დე ბა, ზო გი გან საც-
დე ლის შემ დეგ ხდე ბა მორ წმუ ნე, ნა წი ლიც გან სჯით ეძი ებს და იმეც ნებს ღმერთს, 
რო მელ თა ნაც სი ახ ლო ვეს მთე ლი ძა ლით ეკ ლე სია შეგ ვაგ რძნო ბი ნებს.

რა არის და რას ნიშ ნავს ეკ ლე სი ა?
ეკ ლე სია ღვთის მი ერ მო წო დე ბულ თა და მი სი სიწ მინ დის გარ შე მო გა ერ თი ა-

ნე ბულ თა კრე ბუ ლი ა.
პირ ვე ლი ეკ ლე სია ჩვენ თვის უხი ლა ვია და იგი შე მოქ მედ თან ან გე ლოზ თა და-

სის ურ თი ერ თო ბას გუ ლის ხმობს.
ადამს, ევა სა და ღმერთს შო რის და ცე მამ დე ლი კავ ში რი კი იყო ედემ ში არ სე-

ბუ ლი ეკ ლე სი ა, ანუ ის სივ რცე, რო მელ შიც შე მომ ქმედ თან ჩვე ნი პირ ველ მშობ ლე ბის 
ერ თო ბით ხდე ბო და მა თი ნე ტა რე ბი თი ცხოვ რე ბა.

ცოდ ვით და ცე მის შემ დეგ ხი ლუ ლი ეკ ლე სია კვლავ შე ნარ ჩუნ და აბ რა ა მის და 
სხვა მა მათ მთა ვარ თა კრე ბულ ში; სჯულ დე ბი თი სა ხე კი მას სი ნას მთის გა მოცხ ა დე-
ბის შემ დეგ მი ე ცა.

I სა უ კუ ნემ დე მთელს მსოფ ლი ო ში მხო ლოდ ის რა ელ ში არ სე ბობ და ეკ ლე სი ა, 
სა დაც იდი დე ბო და ჭეშ მა რი ტი ღმერ თი.

I სა უ კუ ნის და საწყ ის ში, სუ ლიწ მინ დის მო ფე ნის დღეს, - და არ სდა ახა ლი აღ-
თქმის ეკ ლე სი ა, რო მელ მაც მაცხ ოვ ნებ ლო ბი თი მად ლმო სი ლე ბა შეს ძი ნა იმ მსა ხუ-
რე ბას ძვე ლი აღ თქმის ეკ ლე სი ა ში რომ აღეს რუ ლე ბო და.

მი სი მოწყ ო ბის წე სი, იე რარ ქია და სა ი დუმ ლო ე ბე ბი მაცხ ო ვარ მა თვი თონ 
და ად გი ნა. ყვე ლა ზე მთა ვა რი კი არის ის, რომ მხო ლოდ ეს ეკ ლე სია არის მაცხ ოვ-
ნე ბე ლი, მა რა დი უ ლი სი ცოცხ ლის წყა რო და ემ ბა ზი, რად გან იგი უშუ ა ლოდ იე სო 
ქრის ტეს მი ე რაა და არ სე ბუ ლი და მი სი სის ხლი თაა გა მოს ყი დუ ლი. „კლდესა ზედა 
აღვაშენო ეკლესიაი ჩემი და ბჭენი ჯოჯოხეთისანი ვერ ერეოდიან მას“ (მთ. 1,16), - 
ბრძანებს უფალი.

ხაზ გას მით უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ მარ თლმა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია არა სო დეს 
მძლავ რობს პი როვ ნე ბა ზე. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ღმერ თი ყოვ ლის შემ ძლე ა, მის-
თვის უცხოა ჩვე ნი ნე ბის რა ი მე სა ხით შეზღ უდ ვა (ცოდ ვა კი იმო ნებს კაცს და თა-
ვის მორ ჩი ლად ხდის), იგი კა ცობ რი ო ბას და თი თო ე ულ ჩვენ განს გა დარ ჩე ნის გზებს 
უჩ ვე ნებს და გვთა ვა ზობს თა ნა მოღ ვა წე ო ბას ჩვენს სულ ში და ჩვენს გა რე მო ში გა-
ბა ტო ნე ბუ ლი ბო რო ტი ძა ლის და სა მარ ცხებ ლად. ამის თვის კი არ არის საკ მა რი სი 
მხო ლოდ ჩვე ნი სიტყ ვი ე რი აღ მსა რებ ლო ბა, არც ღრმა თე ო ლო გი უ რი ცოდ ნა, არც 
წე სე ბის შეს რუ ლე ბა, აუ ცი ლე ბე ლია ყო ვე ლი ჩვენ გა ნის პი რა დი მოღ ვა წე ო ბაც, ქმე-
დე ბებ ში გა მოვ ლე ნი ლი ჩვე ნი ბრძო ლა გა მარ ჯვე ბი სათ ვის.
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ამი ტო მაც ეწო დე ბა ქრის ტეს ეკ ლე სი ას მებ რძო ლი ეკ ლე სი ა.
ხო ლო ვინც ამ ქვეყ ნად ამ სუ ლი ერ ბრძო ლა ში არ მო ნა წი ლე ობს და ცხო ნე ბის 

გზას არ ად გე ბა, თუნ დაც ეკ ლე სი ა ში რე გუ ლა რუ ლად და დი ო დეს და სა სუ ლი ე რო 
პი რიც იყოს, ქრის ტეს ცოცხ ა ლი და ცხო ველ სმყო ფე ლი ეკ ლე სი ის გა რეთ დარ ჩე ბა.

ვიტყ ვით იმა საც, რომ მებ რძო ლი ეკ ლე სია იარ სე ბებს მე ო რედ მოს ვლის შემ-
დე გაც, ოღონდ ახა ლი ფორ მით, - მო ზე ი მე ეკ ლე სი ის სა ხით, ცოდ ვებ ზე გა მარ ჯვე-
ბულ ნათ ლის შვილ თა და ღვთის ძე თა კრე ბუ ლის სა ხით.

ასე რომ, ეკ ლე სია ყოვ ლად წმინ და სა მე ბის მად ლთან ან გე ლოზ თა და კაც თა 
თა ნა ზი ა რე ბის ად გი ლი ა. იგი შე საქ მის თა ნად რო უ ლი ა, ანუ სამ ყა რო ეკ ლე სი ის გა-
რე შე არ არ სე ბობს!

ბედ ნი ერ ნი ვართ, რომ ჩვენ მებ რძო ლი, გა დამ რჩე ნე ლი, მარ თლმა დი დე ბე ლი 
ეკ ლე სი ის წევ რნი ვართ და ძალ გვიძს, მო ზე ი მე ეკ ლე სი ის თა ნა ზი არ ნიც გავ ხდეთ.

ქრის ტეს ეკ ლე სი ის წევ რო ბა ცოდ ვის მო ნო ბი სა გან ჩვენს გა თა ვი სუფ ლე ბას, 
სა კუ თა რი თა ვის ფლო ბას, სხე ულ ზე სუ ლის წარ მმარ თვე ლო ბას გუ ლის ხმობს.

წარ მო მავ ლო ბის, ეთ ნო სის, წარ სუ ლი ცოდ ვი ლი ცხოვ რე ბის მი უ ხე და ვად 
,ქრის ტე არ ერი დე ბა უდი დეს სიწ მინ დე ში ჩვენს შეყ ვა ნას, ზი ა რე ბის მად ლით კი მი სი 
სის ხლი სის ხლთა გა ნი და ხორ ცი ხორ ცთა გა ნი ვხდე ბით.

მაგ რამ ამ სიწ მინ დეს გვთა ვა ზობს არა პა ტი ვი სათ ვის, არა მედ პა სუ ხის მგებ-
ლო ბის თვის, არა ბა ტო ნო ბის თვის, არა მედ მოყ ვას ზე ზრუნ ვის თვის, და ვით წი ნას-
წარ მეტყ ვე ლის მსგავ სად მე ფე - მსა ხუ რად ჩვე ნი წარ მო ჩე ნის თვის.

„მადლისა და სიმართლის უხვად მიმღებნი იმეფებენ სიცოცხლეში, იესო 
ქრისტეს მიერ“ (რომ.5,17), - ვკითხულობთ წმინდა წერილში, რადგან „უკეთუ 
დავითმენთ, მასთან (იესოსთან) ერთად ვიმეფებთ“ (II ტიმ. 2,12).

ქრის ტი ა ნად ყოფ ნა ნიშ ნავს ისე თი თვი სე ბე ბის ქო ნა საც, რო გო რი ცა ა, ერ თი 
მხრივ, თავ მდაბ ლო ბა, მე ო რე მხრივ, - უშიშ რო ბა და სხვის თვის თავ გან წირ ვა; ერ თი 
მხრივ, გულ წრფე ლო ბა და უბო რო ტო ბა, მე ო რე მხრივ, - სიბ რძნე და გო ნი ე რე ბა, 
სხვი სი აზ რის მოს მე ნი სა და და უმ ჯო ბე სის გა მორ ჩე ვის უნა რი.

რო დე საც ვუ ყუ რებთ ჩვენს თა ნა მედ რო ვე მდგო მა რე ო ბას, ერ თგვა რი ში ში და 
უკ მა ყო ფი ლე ბა გვიპყ რობს, რად გან ქრის ტი ა ნუ ლი წე სით ცო ტა ცხოვ რობს და ეკ-
ლე სი ის მაცხ ოვ ნე ბელ სა ო ცარ წი აღს მოწყ ვე ტილ ნი, ვი თარ ცა ხის ნა ფოტ ნი და ვა-
ზის ნას ხლევ ნი, სი ცოცხ ლეს კარ გა ვენ.

ახალს არა ფერს ვიტყ ვით, თუ აღ ვნიშ ნავთ, რომ მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა რე პრო-
ცე სე ბი და კა ცობ რი ო ბის დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბა მე ტად მძი მე ა. პი როვ ნე ბა უფ-
სკრუ ლის წი ნა შე აღ მოჩ ნდა და ღვთის მად ლის გა რე შე დარ ჩე ნილს, აღარ ძა ლუძს, 
თა ვი და აღ წი ოს შექ მნილ მდგო მა რე ო ბას; ინ გრე ვა ოჯა ხე ბი, უმეთ ვალ ყუ როდ რჩე-
ბი ან ბავ შვე ბი; გა მეფ და სიც რუ ე, ამ პარ ტავ ნე ბა, გა უ ტან ლო ბა, ეგო იზ მი, შუ რი და 
ღვარ ძლი; ადა მი ა ნი ცდი ლობს, გა ექ ცეს ამ რე ა ლო ბას, მაგ რამ გზა აბ ნე უ ლი ხსნას 
ძი რი თა დად ნარ კო ტი კის მოხ მა რე ბა ში ხე დავს, რი თაც მდგო მა რე ო ბას კი დევ უფ რო 
ირ თუ ლებს.
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აუ ცი ლე ბე ლი ა, შე მუ შავ დეს ისე თი ნარ კო პო ლი ტი კა, რო მე ლიც ახალ გაზ-
რდებს და ი ცავს და შექ მნის უარ ყო ფით გან წყო ბას ამ უმ ძი მეს სენ თან მი მარ თე ბით. 
ამას თან, უნ და აშენ დეს სა რე ა ბი ლი ტა ციო ცენ ტრე ბი, სას კო ლო ასა კი დან ვე უნ და 
მოხ დეს მოს წავ ლე თა ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა და გა ტარ დეს სხვა ღო ნის ძი ე ბე ბი.

მა შინ, რო დე საც ქვე ყა ნა დე მოგ რა ფი უ ლი კა ტას რტრო ფის წი ნა შე დგას, ყვე-
ლას გან სა კუთ რე ბუ ლი სიფ რთხი ლე და წინ და ხე დუ ლე ბა გვმარ თებს, რა თა აღ ნიშ-
ნუ ლი პრობ ლე მი სად მი სწო რი კომ პლექ სუ რი მიდ გო მა გან ხორ ცი ელ დეს და რე ა ლუ-
რი, შე დე გის მომ ტა ნი ნა ბი ჯე ბი გა და იდ გას.

მა ინც მწამს, ქვე ყა ნა, რო მე ლიც უფ ლი სა და ღვთის მშობ ლის გან სა კუთ რე ბუ-
ლი მფარ ვე ლო ბის ქვე შაა და რო მელ მაც 2000 წლის მან ძილ ზე რწმე ნის თვის თავ გან-
წირ ვის მრა ვა ლი მა გა ლი თი აჩ ვე ნა, ქრის ტი ა ნო ბის თვის მებ რძოლ სულს კვლა ვაც 
შე ი ნარ ჩუ ნებს და ცხო ნე ბის გზას, ათას ქარ ტე ხილ თა მი უ ხე და ვად, არ და ტო ვებს.

ამის იმედს გან სა კუთ რე ბით მაძ ლევს ჩვე ნი მო მა ვა ლი თა ო ბა, სა ოც რად ნი ჭი-
ე რი და ღვთის მოყ ვა რე ჩვე ნი ბავ შვე ბი. დღეს, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მა თი ზე ი მია და 
გუ ლი თა დად ვუ ლო ცავ და ვლო ცავ მათ. 

ვლო ცავ პა ტიმ რო ბა ში მყოფთ, სნე ულთ და გა ჭირ ვე ბულთ.
დღე სას წა ულს კი დევ ერ თხელ ვუ ლო ცავ ქარ თვე ლებს, აფ ხა ზებს, ოსებს, 

ბერ ძე ნებს, უკ რა ი ნე ლებს, რუ სებს, ებ რა ე ლებს, აზერ ბა ი ჯა ნე ლებს, სომ ხებს, უდი-
ნებს, იე ზი დებს, ქურ თებს, ინ გუ შებს, ჩერ ქე ზებს, ჩეჩ ნებს და ლე კებს, ყო ველ სხვა 
მკვიდრთ სა ქარ თვე ლო ი სა და საზღ ვრებს გა რეთ მცხოვ რებ თა ნა მე მა მუ ლეთ.

მაშ, „განვიშორნეთ უკუე საჭურველნი ბნელისანი, რათა შევიწყნაროთ დღე 
აღმოდაბადებისა“ (იოანე თესალონიკელი).

ქრისტე იშვების, ადიდებდეთ! ქრისტეს ზეცით მოვალს, მიეგებვოდეთ! 
ქრისტე ქვეყანასა ზედა არს, ამაღლდით! 

სიყვარულით თქვენთვის მლოცველი, 

ილია II
სრულიად საქართველოს 
კათოლიკოს-პატრიარქი
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„ალმა მატერი“ ასი წლისაა

თბი ლი სის ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის გერ ბი ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი სა და ექ-
ვთი მე თა ყა იშ ვი ლის წი ნა და დე ბით შექ მნა მხატ ვარ მა დი მიტ რი შე ვარ დნა ძემ. 
მან ძალ ზე მოქ ნი ლად, ხა ტოვ ნად წარ მო სა ხა მა საზ რდო ე ბე ლი დე დის – alma 
mater-ის ხორ ცშეს ხმუ ლი სიმ ბო ლი კა – შვე ლი, რო მე ლიც ძუ ძუს აწო ვებს 
ნუკრს. 1918 წლის 5 თე ბერ ვალს პრო ფე სორ თა საბ ჭომ მო ი წო ნა გერ ბის ნი მუ-
ში და მი ი ღო იგი. დი ახ, თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტი სწო რედ რომ მა საზ რდო ე ბე-
ლი დე დაა – ალ მა მა ტე რი ა. იგი იუ ბი ლა რია – ასი წლი სა შეს რულ და.

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი. .. თეთ რი სახ ლი... და ვით აღ მა შე ნებ-
ლის მო სახ სე ნი ე ბელ დღეს და ფუძ ნე ბუ ლი და დი დი ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბი-
სა... მას უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სა და დი დი მეც ნი ე რე ბის ნა თე ლი კე რის უწ მინ დე სი 
მი სია აკის რი ა.

სა ქარ თვე ლო ში გა ნათ ლე ბას ჭეშ მა რი ტად დი დი ტრა დი ცია აქვს. მარ ტო ის 
რად ღირს, რომ ამ თექ ვსმე ტი სა უ კუ ნის წინ სა ბერ ძნეთ ში სი ა მა ყით აცხ ა დებ დნენ: 
მე გა ნათ ლე ბა კოლ ხეთ ში მი ვი ღე ო. დი ახ, კოლ ხე თის, ანუ ფა ზი სის რი ტო რი კუ-
ლი სკო ლა (ა კა დე მი ა) გა ნათ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცენ ტრი იყო, სა დაც მსოფ ლიო 
სხვა დას ხვა ქვეყ ნის წარ მო მად გენ ლე ბი სწავ ლობ დნენ. სწო რედ აქ მი უ ღი ათ გა ნათ-
ლე ბა ბერ ძენ მოღ ვა წე ებს ევ გე ნი ოს სა და თე მის ტი ოსს და ზე მო მოყ ვა ნი ლი სიტყ ვე-
ბიც ერ თ-ერთ მათ განს ეკუთ ვნის.

უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ახალ ეტაპს წარ მო ად გენ და XII სა უ კუ ნის ათი ა ნი წლე-
ბი, რო ცა სა ქარ თვე ლო ში არა ერ თი აკა დე მია შე იქ მნა. „ცხოვ რე ბა მე ფეთ -მე ფი სა 
და ვი თი სი~ მე ტად სა ინ ტე რე სოდ გად მოგ ვცემს, რომ და ვით IV აღ მა შე ნე ბელ მა 
(1089-1125 წწ.) 1106 წელს „მო ი გო ნა აღ შე ნე ბა მო ნას ტრი სა~ და „ად გილ სა ყოვ-
ლად შუ ე ნი ე რი სა და ყოვ ლი თურთ უნაკ ლო სა აა გო ტა ძა რი – „ვი თარ ცა მე ო რე 
ცაი გარ და არ თხა ტა ძა რი ყოვ ლად წმი დი სა და უფ რო სად კურ თხე უ ლი სა დე დი სა 
ღმრთი სა~. იგი იყო „აღ მა ტე ბუ ლი ყო ველ თა წი ნან დელ თა ქმნულ თა~, გან თქმუ ლი 
თა ვი სი „სივ რცი თა და ნივ თთა სი კე თი თა და სიმ რავ ლი თა, და მოქ ნუ ლო ბი სა შე უს-
წო რებ ლო ბი თა~. ეს იყო გე ლა თი, სა დაც და ფუძ ნდა სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი და 
იმ დრო ინ დელ წი ნა აზი ა ში აღი ა რე ბუ ლი გე ლა თის აკა დე მია (უ ნი ვერ სი ტე ტი). და-
ვით აღ მა შე ნებ ლის ის ტო რი კო სი გე ლათს უწო დებს „ყოვ ლი სა აღ მო სავ ლე თი სა მე-

ლი

განათლების მზე საუკუნეებში იკაშკაშებს!
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„ალმა მატერი“ ასი წლისაა

ო რედ იე რუ სა ლი მად, სას წავ ლოდ ყოვ ლი სა კე თი ლი სად. მოძღ უ რად სწავ ლუ ლე ბი-
სად, სხუ ად ათი ნად, ფრი ად უაღ რესს მის სა საღ მრთო თა ში ნა წეს თა...~

※ ※ ※

გა დაწყ და – უნი ვერ სი ტე ტი გა იხ სნას 1918 წლის 26 იან ვარს. 26 იან ვა რი სა-
ქარ თვე ლოს ნი კოფ სი ი დან და რუ ბან დამ დე გამ ვრცო ბის, აფ ხაზ თა და ქარ თველ თა, 
რან თა, კახ თა და სო მეხ თა, შირ ვან შა და შა ჰან შა მე ფის წმი და და ვით აღ მა შე ნებ-
ლის მო სახ სე ნე ბე ლი დღე ა. ქარ თველ მა მა მუ ლიშ ვი ლებ მა უნი ვერ სი ტე ტის მფარ ველ 
წმინ და ნად და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი აღი ა რეს. და ვი თის ეპო ქა იდე ა ლი იყო ქარ თველ-
თათ ვის. რო გორც ზე მო თაც აღი ნიშ ნა, და ვით აღ მა შე ნებ ლის მე მა ტი ა ნე გე ლა თის 
აშე ნე ბა სა და აკა დე მი ის და არ სე ბას „სხვა ათი ნა სა~ და „ა ხალ იე რუ სა ლიმს~ ადა რებს. 
ათე ნი სწავ ლა -აღ ზრდი სა და გა ნათ ლე ბა- სიბ რძნის ცენ ტრი იყო, იე რუ სა ლი მი- რწმე-
ნი სა. გე ლათ მა ეს ორი მძლავ რი ფე ნო მე ნი შე ი სის ხლხორ ცა და მა ღა ლი გა ნათ ლე-
ბი სა და ღრმა რწმე ნის ერ თი ა ნო ბის სიმ ბო ლოდ იქ ცა .ა მი ტომ, არ იყო შემ თხვე ვი თი, 
რომ თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის გახ სნა, ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის წი ნა და დე ბით, სწო რედ 
26 იან ვარს გა დაწყ და. ამით ხა ზი გა ეს ვა იმ გა რე მო ე ბას, რომ თბი ლი სის უნი ვერ სი-
ტე ტი სა ქარ თვე ლოს მრა ვალ სა უ კუ ნო ვა ნი გა ნათ ლე ბი სა და კულ ტუ რის დიდ ტრა-
დი ცი ებ ზე შე იქ მნა – IV სა უ კუ ნე ში არ სე ბუ ლი ფა ზი სის რი ტო რი კუ ლი სკო ლი სა და 
XII სა უ კუ ნის გე ლა თი სა და იყალ თოს აკა დე მი ე ბის მემ კვიდ რე გახ და.

უნი ვერ სი ტე ტის გახ სნას თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე ლა სა ორ გა ნი ზა ციო სა კითხი 
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილ მა მო აგ ვა რა. რა ო დენ ნი შან დობ ლი ვია მო სე ჯა ნაშ ვი ლის სიტყ-
ვე ბი: „ივ. ჯა ვა ხიშ ვილ მა იკის რა ყვე ლა ზე დი დი ტვირ თი – გუთ ნის დე დო ბა თვით 
ქარ თუ ლი მძი მე ღრმად მხვნე ლი გუთ ნი სა... ჯა ვა ხიშ ვი ლის მხნე ო ბამ ყო ვე ლი ვე დაბ-
რკო ლე ბა დას ძლია და ახა ლი ლამ პა რი აგ ვინ თო, ქარ თუ ლი გიმ ნა ზი ის შე ნო ბა გვიქ-
ცია ეროვ ნუ ლი დი დე ბის ტაძ რად, მი სი პირ ვე ლი უნი ვერ სი ტე ტის სა ვა ნედ~.

დად გა 26 იან ვა რი 1918 წლი სა... ამ დღეს წყნე თის ქუ ჩა ზე №40-ში მდე ბა რე 
გიმ ნა ზი ის შე ნო ბა ში გა იხ სნა პირ ვე ლი ქარ თუ ლი უმაღ ლე სი სას წავ ლე ბე ლი – ქარ-
თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი. ..მი სა სალ მე ბე ლი სიტყ ვა წარ მოთ ქვა უნი ვერ სი ტე ტის სა ზო-
გა დო ე ბის თავ მჯდო მა რემ აკა კი ჩხენ კელ მა. აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლი სიტყ ვით გა მო ვი-
და უნი ვერ სი ტე ტის რექ ტო რი პეტ რე მე ლი ქიშ ვი ლი. მან ხა ზი გა უს ვა იმ ამო ცა ნებს, 
რომ ლე ბიც უნი ვერ სი ტე ტის წი ნა შე იდ გა: „ვა ფუძ ნებთ ქარ თულ უნი ვერ სი ტეტს იმი-
სათ ვის, რომ სა შუ ა ლე ბა მივ ცეთ ჩვენ ხალხს მშობ ლი ურ ენა ზე გა ეც ნოს და აით ვი-
სოს მეც ნი ე რუ ლი ჭეშ მა რი ტე ბის საწყ ი სე ბი და აგ რეთ ვე სა შუ ა ლე ბა მივ ცეთ ჩვენს 
მეც ნი ე რულ ძა ლებს შე ის წავ ლონ ჩვე ნი სამ შობ ლო – სა ქარ თვე ლო და კავ კა სი ა~.

შემ დეგ ი. ყიფ ში ძემ წა ი კითხ ა მოხ სე ნე ბა ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის და არ სე ბის 
შე სა ხებ. ახ ლად და არ სე ბულ ქარ თულ უნი ვერ სი ტეტს მი ე სალ მნენ სხვა დას ხვა (რუ-
სე თი, სომ ხე თი, აზერ ბა ი ჯა ნი, პო ლო ნე თი და სხვ.) კულ ტუ რულ -სა გან მა ნათ ლებ ლო 
და წე სე ბუ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი. მო ვი და ბევ რი მი სა ლო ცი დე პე შა. სრუ ლი ად 
სა ქარ თვე ლოს კა თა ლი კოს -პატ რი არ ქმა კი რი ონ III-მ ამ დღეს სა გან გე ბო პა რაკ ლი სი 
გა და ი ხა და.
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როინ მეტრეველი

ზე ი მის და სას რულს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის ლექ ცი ა, 
მაგ რამ ხალ ხის სიმ რავ ლის გა მო ეს ვერ მო ხერ ხდა. ..პირ ვე ლი ლექ ცია „ა და მი ა ნის 
პი როვ ნე ბა და მი სი მნიშ ვნე ლო ბა ძველ ქარ თულ სა ის ტო რი ო- სა ფი ლო სო ფიო მწერ-
ლო ბა ში~ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილ მა წა ი კითხა 1918 წლის 30 იან ვარ ს.ა სე და იწყო ქარ თუ-
ლი უნი ვერ სი ტე ტის მა ჯის ცე მა... 

გახ სნი სას უნი ვერ სი ტეტ ში 369 სტუ დენ ტი იყო, 89 თა ვი სუ ფა ლი მსმე ნე ლი. 
მას 7 პრო ფე სო რი, 5 პრო ფე სო რის მო ად გი ლე, 2 მეც ნი ერ ხელ მძღვა ნე ლი და 3 ლექ-
ტო რი ჰყავ და. აი, რო გორ გა მო ი ყუ რე ბო და ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორ-
თა კო ლე გი უ მი 1918 წლის პირ ველ სე მეს ტრში:

რექ ტო რი – დამ სა ხუ რე ბუ ლი პრო ფე სო რი პეტ რე მე ლი ქიშ ვი ლი (ქი მი ის დოქ-
ტო რი), სიბ რძნის მეტყ ვე ლე ბის ფა კულ ტე ტის დე კა ნი – პრო ფე სო რი ივა ნე ჯა ვა ხიშ-
ვი ლი (ქარ თუ ლი ფი ლო ლო გი ის მა გის ტრი პე ტერ ბურ გის უნი ვერ სი ტე ტი სა); სიბ-
რძნის მეტყ ვე ლე ბის ფა კულ ტე ტის მდი ვა ნი – პრო ფე სო რი იო სებ ყიფ ში ძე (ქარ თუ-
ლი ფი ლო ლო გი ის მა გის ტრი პე ტერ ბურ გის უნი ვერ სი ტე ტი სა); პრო ფე სო რი ან დრია 
ბე ნაშ ვი ლი (გე ო დე ზი ა), პრო ფე სო რი კორ ნე ლი კე კე ლი ძე( სა ეკ ლე სიო ის ტო რი ა, 
ღვთის მეტყ ვე ლე ბის მა გის ტრი), პრო ფე სო რი დი მიტ რი უზ ნა ძე (ფსი ქო ლო გი ა), 
პრო ფე სო რი ფი ლი პე გო გი ჩა იშ ვი ლი (პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ა), პრო ფე სო რის მო-
ად გი ლე ან დრია რაზ მა ძე (უ მაღ ლე სი მა თე მა ტი კა), პრო ფე სო რის მო ად გი ლე სვი-
მონ ავა ლი ა ნი (ის ტო რი ა), პრო ფე სო რის მო ად გი ლე შალ ვა ნუ ცუ ბი ძე (ფი ლო სო-
ფი ა), პრო ფე სო რის მო ად გი ლე გი ორ გი ახ ვლე დი ა ნი (ე ნათ მეც ნი ე რე ბა), მეც ნი ერ 
ხელ მძღვა ნე ლი ექ ვთი მე თა ყა იშ ვი ლი (სიძ ვე ლეთ მცოდ ნე ო ბა), მეც ნი ერ ხელ მძღვა-
ნე ლი იუს ტი ნე აბუ ლა ძე( სპარ სუ ლი ენა), ლექ ტო რი ელე ნე ორ ბე ლი ა ნი (ფრან გუ-
ლი ენა), ლექ ტო რი არ ტურ ლა ის ტი (გერ მა ნუ ლი ენა), ლექ ტო რი ილია ყიფ ში ძე 
(გერ მა ნუ ლი ენა), ლექ ტო რი ვან და ღამ ბა ში ძი სა (ინ გლი სუ რი ენა).

1918 წლის გა ზაფ ხულ ზე მძი მე სამ ხედ რო- პო ლი ტი კუ რი ვი თა რე ბა შე იქ მნა. 
თბი ლისს ოს მალ თა შე მო სე ვის საფ რთხე შე ექ მნა. აპ რილ ში ოს მა ლებ მა ბა თუ მი და ი-
კა ვეს. ნი შან დობ ლი ვია უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სუ რის სიმ ტკი ცე. მათ მი ი ღეს დად გე-
ნი ლე ბა, არ და ე ხუ რათ უნი ვერ სი ტე ტი და გა ეგ რძე ლე ბი ნათ ლექ ცი ე ბის კითხ ვა. იმ 
სტუ დენ ტებს, რომ ლე ბიც ომ ში წა ვიდ ნენ, გა მო ტო ვე ბუ ლი ლექ ცი ე ბი გან მე ო რე ბით 
უნ და წაჰ კითხ ვო დათ. მეც ნი ე რებ მა გა დაწყ ვი ტეს, სა შიშ რო ე ბის შემ თხვე ვა შიც უნი-
ვერ სი ტე ტის შე ნო ბა ში დარ ჩე ნი ლიყ ვნენ და მის დაც ვა ში მი ე ღოთ მო ნა წი ლე ო ბა. ეს 
დად გე ნი ლე ბა 9 მეც ნი ერ მა მი ი ღო. აი, ისი ნიც: პეტ რე მე ლი ქიშ ვი ლი, ივა ნე ჯა ვა-
ხიშ ვი ლი, ექ ვთი მე თა ყა იშ ვი ლი, კორ ნე ლი კე კე ლი ძე, აკა კი შა ნი ძე, შალ ვა ნუ ცუ-
ბი ძე, გი ორ გი ახ ვლე დი ა ნი, ფი ლი პე გო გი ჩა იშ ვი ლი და იო სებ ყიფ ში ძე.

უნი ვერ სი ტე ტი თან და თან იზ რდე ბო და.
1918 წლის ოქ ტომ ბერ ში გა იხ სნა სა მა თე მა ტი კო- სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო ფა კულ-

ტე ტი;
1921 წლის სექ ტემ ბერ ში – აგ რო ნო მი უ ლი ფა კულ ტე ტი;
1922 წლის 16 იან ვარს – პო ლი ტექ ნი კუ რი ფა კულ ტე ტი;
1922 წლის ოქ ტომ ბერ ში – სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი ფა კულ ტე ტი;
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1918 წლის 3 სექ ტემ ბერს ეროვ ნულ მა საბ ჭომ უნი ვერ სი ტე ტი სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტად გა მო აცხ ა და.

1919 წლის 24 დე კემ ბერს ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი არ ჩე ულ იქ ნა რექ ტო რად. ამ თა-
ნამ დე ბო ბა ზე იგი 1926 წლის ივ ნი სამ დე მუ შა ობ და.

1920 წლის 9 მა ისს პრო ფე სორ თა საბ ჭომ პირ ვე ლად ჩა ა ტა რა დი სერ ტა ცი ის 
დაც ვა – დოქ ტო რის ხა რის ხი მი ე ნი ჭა აკა კი შა ნი ძეს.

1923 წელს და არ სდა უნი ვერ სი ტე ტის სტამ ბა, 1933 წელს – გა მომ ცემ ლო ბა.
1926 წლის 22 ივ ნისს ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი რექ ტო რო ბი დან გა ა თა ვი სუფ ლეს. 

და იწყო უნი ვერ სი ტე ტის ე.წ. რე ორ გა ნი ზა ცი ა, რაც მის ფაქ ტობ რივ დაშ ლა- და ქუც-
მა ცე ბა ში გა მო ი ხა ტა.1933 წლის იან ვარ ში უნი ვერ სი ტეტ მა ხე ლახ ლა მი ი ღო სას წავ-
ლო და სა მეც ნი ე რო და წე სე ბუ ლე ბის სა ხე.

ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის შემ დეგ, და ნიშ ნუ ლი რექ ტო რე ბი დან, სამ წუ ხა როდ, ზოგ-
მა ვერ გა მო ი ჩი ნა თა ვი და ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის ლაფ ში ამოს ვრაც კი მო ი წა დი ნა. ნუ 
გავ კიცხ ავთ მათ და ყო ვე ლი ვე იმ დრო ის პრო დუქ ტად ჩავ თვა ლოთ. ერ თი რამ კი 
აღ სა ნიშ ნა ვია – ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის შემ დეგ და ნიშ ნუ ლი 6 რექ ტო რი (თე დო ღლონ-
ტი, მა ლა ქია ტო რო შე ლი ძე, ივა ნე ვა შაყ მა ძე, ალექ სან დრე ერ ქო მა იშ ვი ლი, ლე ვან 
აღ ნი აშ ვი ლი, კარ ლო ორაგ ვე ლი ძე), რომ ლე ბიც ერ თგუ ლად ემ სა ხუ რე ბოდ ნენ არ სე-
ბულ რე ჟიმს, ამა ვე რე ჟიმ მა და სა ჯა – ექ ვსი ვე დახ ვრი ტეს.

სა ბედ ნი ე როდ, უნი ვერ სი ტე ტის რექ ტო რე ბად სხვა დას ხვა დროს მოღ ვა წე ობ-
დნენ ალექ სან დრე ჯა ნე ლი ძე და ნი კო კეცხ ო ვე ლი, ილია ვე კუა და ვიქ ტორ კუპ რა ძე, 
გი ორ გი ძო წე ნი ძე და ევ გე ნი ხა რა ძე, და ვით ჩხიკ ვიშ ვი ლი და ვა ჟა ოკუ ჯა ვა, ნო დარ 
ამაღ ლო ბე ლი და ოთარ ჯა ფა რი ძე. თი თო ე ულ მა მათ გან მა შეძ ლე ბის დაგ ვა რად თა-
ვი სი ძა ლა და ღო ნე ჩა დო სა უ ნი ვერ სი ტე ტო საქ მი ა ნო ბა ში.

უნი ვერ სი ტე ტის სა სა ხე ლოდ უნ და ით ქვას, რომ ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის ყვე ლა 
ეტაპ ზე იგი ღირ სე ბით ას რუ ლებ და მას ზე და კის რე ბულ ამო ცა ნას. აქ და ფუძ ნდა და 
შემ დგომ გან ვი თარ და ქარ თუ ლი მეც ნი ე რუ ლი სკო ლე ბი: მა თე მა ტი კის, ფსი ქო ლო-
გი ის, ფი ზი ო ლო გი ის, ორი ენ ტა ლის ტი კის, ფი ზი კის, რომ ლებ მაც მსოფ ლი ო ში გა-
ით ქვეს სა ხე ლი. უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სუ რამ შექ მნა სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ე რე ბა თა 
აკა დე მია (1941 წ.).

XXI სა უ კუ ნის და საწყ ის მა მწვა ვე არ ჩე ვა ნის წი ნა შე დაგ ვა ყე ნა. პრო ცე სე ბი, 
რომ ლე ბიც ამ ჟა მად ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე ობს, კვლავ სვამს კითხ ვას – ვინ ვართ ჩვენ? 
სა ით მივ დი ვართ? აქ მხო ლოდ ცი ვი გო ნე ბით შე იძ ლე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა. 
ამო ცა ნა ერ თი ა: სა ქარ თვე ლოს ყო ვე ლი მო ქა ლა ქის მი ზა ნი უნ და იყოს სა ყო ველ თაო 
სა მა მუ ლო მშვი დო ბა. ადა მი ა ნებ მა თვი თონ უნ და მო ა ხერ ხონ გარ დაქ მნა. რა დი კა-
ლუ რად შე საც ვლე ლია არ სე ბუ ლი სტე რე ო ტი პე ბი. აუ ცი ლე ბე ლია სა ზო გა დო ებ რი ვი 
თან ხმო ბის მიღ წე ვა. თი თო ე ულ ადა მი ან ში ჯერ კი დევ არ სე ბუ ლი სი ძულ ვი ლი სა და 
ნგრე ვის ინ სტინ ქტი უნ და გარ და იქ მნას შე ნე ბი სა და სიყ ვა რუ ლის უნა რად. უფა ლი 
ბრძა ნებს: „ითხ ოვ დით და მო გე ცეს თქუ ენ; ეძი ებ დით და ჰპო ვოთ; ირეკ დით და გან-
გე ღოს თქვენ; რა მე თუ ყო ვე ლი, რო მე ლი ითხ ოვ დეს, მო ი ღოს და რო მე ლი ეძი ებ დეს, 
პო ვოს, და რო მე ლი ირეკ ნკდეს, გა ნე ღოს~ (მა თე, 7, 7-8). შე ვის მი ნოთ „სა ხა რე ბის~ 
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შე გო ნე ბა- ღა ღა დი სი. დღეს ჩვენ უნ და გა ვი მე ო როთ მრა ვალ გზის უკ ვე ნათ ქვა მი – 
ჩვენს ქვე ყა ნას სირ თუ ლე ე ბი დან გა მო იყ ვანს და გა და არ ჩენს ახალ გაზ რდა თა ო ბის 
აღ ზრდა- გა ნათ ლე ბა. ერის გა ნათ ლე ბა, სა ზო გა დო ე ბის გა დარ ჩე ნი სა და შემ დგო მი 
წინ სვლის რე ა ლუ რი გზა ა. 

※ ※ ※

სა გან გე ბოდ უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ გა სუ ლი სა უ კუ ნის 90-ი ან წლებ ში უმაღ ლე-
სი გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბი სა და კულ ტუ რის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში, სა მეც ნი ე რო 
კად რე ბის მომ ზა დე ბი სა და ქვეყ ნის სა ზო გა დო ებ რივ ცხოვ რე ბა ში შე ტა ნი ლი დიდ-
მნიშ ვნე ლო ვა ნი წვლი ლის თვის ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო უნი ვერ სი ტეტს, ერ თა დერთს სა ქარ თვე ლო ში, გან სა კუთ რე ბუ ლი სტა ტუ სი 
მი ე ნი ჭა.XX სა უ კუ ნის მი წუ რულს (სა ერ თოდ ოთხ მოც და ა თი ან წლებ ში), სა ქარ-
თვე ლო ში გან ვი თა რე ბულ მა სა ზო გა დო ე ბი სა და ეკო ნო მი კის ცვლი ლე ბე ბის გლო-
ბა ლურ მა ხა სი ათ მა აუ ცი ლე ბე ლი გა ხა და უნი ვერ სი ტე ტის მარ თვი სა და სწავ ლე ბის 
ორ გა ნი ზა ცი ის ეფექ ტუ რი მე თო დე ბის და მუ შა ვე ბა, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის შე სა ბა მი-
სი მე ნეჯ მენ ტი სა და მარ კე ტინ გის ფარ თო და სა ფუძ ვლი ა ნი გა მო ყე ნე ბა .ა ხალ სო ცი-
ა ლურ -ე კო ნო მი კურ პი რო ბებ ში უც ვლე ლი დარ ჩა უნი ვერ სი ტე ტე ბის, სა ზო გა დოდ, 
და მე ტად რე თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის მი სი ა: გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბი სა და კულ-
ტუ რის გან ვი თა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა.

უნი ვერ სი ტე ტის წი ნა შე გა მო იკ ვე თა ორი ძი რი თა დი ამო ცა ნა: პირ ვე ლი – სას-
წავ ლო პრო ცე სე ბის მო დერ ნი ზა ცია მსოფ ლიო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სად, და 
მე ო რე – არ სე ბუ ლი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი პო ტენ ცი ა ლის, ასე ვე მა ტე რი ა ლურ -ტექ-
ნი კუ რი ბა ზის გა დარ ჩე ნა- შე ნარ ჩუ ნე ბა და გან ვი თა რე ბა. პირ ვე ლი ამო ცა ნის გა-
და საწყ ვე ტად უნი ვერ სი ტე ტი საქ მი ა ნო ბას ჯერ კი დევ 1992 წელს შე უდ გა, ხო ლო 
1994 წელს შე მუ შავ და სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა ნათ ლე ბის რე ფორ მის კონ ცეფ ცი ა, რომ-
ლის თა ნა მიმ დევ რუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბა იმ თა ვით ვე და იწყ ო. ამ კონ ცეფ ცი ის შე სა-
ბა მი სად ჩა ტარ და კო ლო სა ლუ რი სა მუ შაო ორე ტა პი ა ნი სწავ ლე ბის სტრუქ ტუ რი სა 
და ში ნა არ სის გან სა საზღ ვრა ვად, მი სი სას წავ ლო ლი ტე რა ტუ რით დის ციპ ლი ნა თა 
პროგ რა მე ბით, ლექ ცი ა თა კურ სე ბით, სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი თა და დამ ხმა რე სა ხელ-
მძღვა ნე ლო ე ბით უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

2004 წლი სათ ვის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი ქვეყ ნის უმ თავ რე სი 
და უპირ ვე ლე სი სას წავ ლო- სა მეც ნი ე რო კომ პლექ სი იყო. იგი აერ თი ა ნებ და მე თა ურ 
უნი ვერ სი ტეტს 22 ფა კულ ტე ტით, 8 ფი ლი ალს სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა რე გი ონ ში 
(სო ხუ მის, სიღ ნა ღის, ზუგ დი დის, მეს ხე თის, ჯა ვა ხე თის, ქვე მო ქარ თლის, ფო თის), 
ორ სა მეც ნი ე რო- კვლე ვით და ერთ სას წავ ლო- სა მეც ნი ე რო ინ სტი ტუტს, კავ კა სი ის 
ბიზ ნეს სკო ლას, 81 სა მეც ნი ე რო კვლე ვით -ლა ბო რა ტო რი ა სა და ცენტრს, სას წავ ლო 
ცენ ტრებ სა და ბა ზებს, სამ სა უ ნი ვერ სი ტე ტო სკო ლას, ლი ცე უმს, კო ლეჯს, სა მე-
დი ცი ნო სას წავ ლე ბელს, სა მეც ნი ე რო ბიბ ლი ო თე კას, გა მომ ცემ ლო ბა სა და სტამ ბას. 
მე თა ურ უნი ვერ სი ტეტ სა და მის ფი ლი ა ლებ ში სტუ დენ ტთა რა ო დე ნო ბა 30 000-ს 
აჭარ ბებ და. სა ხელ დობრ თბი ლი სის უნი ვერ სი ტეტ ში 18 985 სტუ დენ ტი სწავ ლობ-
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და, ფი ლი ა ლებ ში – 11 498, კავ კა სი ის ბიზ ნეს სკო ლა ში – 457, სა უ ნი ვერ სი ტე ტო 
სკო ლებ ში, კო ლე ჯებ სა და ლი ცე უმ ში – 3 539 მოს წავ ლე ღე ბუ ლობ და გა ნათ ლე ბას, 
მო სამ ზა დე ბელ ცენ ტრსა და სპე ცი ა ლი ზე ბულ მო სამ ზა დე ბელ გან ყო ფი ლე ბა ზე 1 
400 აბი ტუ რი ენ ტი ემ ზა დე ბო და სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა ნათ ლე ბის მი სა ღე ბად. ახალ-
გაზ რდო ბის აღ ზრდის საქ მეს, მა ღალ კვა ლი ფი ცუ რი კად რე ბის მომ ზა დე ბას იმა ვე 
პე რი ოდ ში ემ სა ხუ რე ბო და 2 530 პრო ფე სორ -მას წავ ლე ბე ლი, მათ გან – სა ქარ თვე-
ლოს მეც ნი ე რე ბა თა ეროვ ნუ ლი აკა დე მი ის 42 აკა დე მი კო სი და წევ რ-კო რეს პონ დენ-
ტი, 279 პრო ფე სო რი ან დოქ ტო რი, 876 დო ცენ ტი ან მეც ნი ე რე ბა თა კან დი და ტი, 
1375 სა მეც ნი ე რო ხა რის ხის არ მქო ნე პე და გო გი. ას პი რან ტუ რის 123 სპე ცი ა ლო ბა ში 
მეც ნი ე რულ წვრთნას გა დი ო და 728 ახალ გაზ რდა. იმა ვე 2004 წლი სათ ვის ბა კა ლავ-
რე ბის მომ ზა დე ბა 112 სპე ცი ა ლო ბით, მა გის ტრე ბი სა კი 183 სპე ცი ა ლო ბით ხდე-
ბო და. უნი ვერ სი ტე ტის წი აღ ში დაბ რუნ და სა მეც ნი ე რო გა ნათ ლე ბა, ჩა მო ყა ლიბ და 
სა მეც ნი ე რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის ასამ ბლე ა. აქ შე მა ვა ლი სას წავ ლო ბა ზე ბი გა მო ირ-
ჩე ოდ ნენ მძლავ რი მა ტე რი ა ლურ -ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბით და მა ღა ლი სა მეც-
ნი ე რო -ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი პო ტენ ცი ა ლით .ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ იუ რის ტე ბი სა და 
ექი მე ბის მომ ზა დე ბა ერთ ეტა პად ხდე ბო და (შე სა ბა მი სად 5 და 6 წლის მან ძილ ზე). 

აქ ტი უ რად წა რი მარ თა სწავ ლე ბის სის ტე მე ბის დახ ვე წა და მე თო დე ბის გა-
უმ ჯო ბე სე ბა. ამი ტომ იყო, რომ ლი სა ბონ ში (11.IV.1997 წ.) ევ რო პუ ლი რე გი ო ნის 
ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბამ, მათ შო რის სა ქარ თვე ლომ, აშშ-მa და კა ნა დამ ხე ლი მო ა-
წე რეს „ევ რო პის რე გი ონ ში უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი კვა ლი ფი კა-
ცი ის ცნო ბის კონ ვენ ცი ას~. ცი ვი ლი ზე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მი ერ გა და იდ გა მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ნა ბი ჯი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სათ ვის ღია ევ რო პუ ლი სივ რცის შექ მნის გზით. 
„სორ ბო ნის დეკ ლა რა ცი ა~ (25.V.1998 წ.) აცხ ა დებს, რომ „ევ რო პა არის არა მარ ტო 
სა ერ თო ვა ლუ ტა და ეკო ნო მი კა, არა მედ, აგ რეთ ვე, სა ერ თო ცოდ ნა~. შემ დგომ ში 
ბო ლო ნი ის დეკ ლა რა ცი ამ (19.VI.1999 წ.) მხა რი და უ ჭი რა სორ ბო ნის დეკ ლა რა ცი-
ას ევ რო პუ ლი სივ რცის კონ სო ლი და ცი ის მხრივ ენობ რივ, კულ ტუ რულ, რე ლი გი ურ, 
მძი მე სო ცი ა ლურ და სა გან მა ნათ ლებ ლო ტრა დი ცი ე ბის გან სხვა ვე ბა თა გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, რომ ლე ბიც არ სე ბობს ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებს შო რის. მსოფ ლიო 
გლო ბა ლი ზა ცი ა სა და გა ნათ ლე ბის სა ერ თო სის ტე მის ფორ მი რე ბას მი ეძღ ვნა ევ რო-
პის უნი ვერ სი ტეტ თა ასო ცი ა ცი ის ასამ ბლეა სა ლა მან კა ში (29.III.2001 წ.). ასე რომ, 
ამ კონ ვენ ცი ი სა და დეკ ლა რა ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ამო ცა ნა და ი სა ხა – ჩვე ნი კურ სდამ თავ რე ბუ ლე ბი და ე უფ ლე ბოდ ნენ 
ისეთ თე ო რი ულ ცოდ ნა სა და პრაქ ტი კულ უნარ -ჩვე ვებს, რო მე ლიც მათ კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ა ნო ბას შეს ძენ და მსოფ ლიო ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ ბა ზარ ზე. 

უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში რე ორ გა ნი ზა ცი ის პრინ ცი პე ბის გან ხორ-
ცი ე ლე ბა ქვეყ ნებს შო რის კულ ტუ რუ ლი და სა მეც ნი ე რო კონ ტაქ ტე ბის არ სე ბი თი 
გა ფარ თო ე ბის სა ფუძ ვე ლი ა. უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის პრინ ცი პე ბის მაქ სი მა ლუ რად 
და ახ ლო ე ბა სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში წი ნა პი რო ბაა იმი სა, რომ მოხ დეს სტუ დენ ტე ბის, 
პრო ფე სორ -მას წავ ლებ ლე ბის, სა მეც ნი ე რო კად რე ბის ფარ თო ურ თი ერ თგაც ვლა. 
ამის გა რე შე წარ მო უდ გე ნე ლია მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე სპე ცი ა ლის ტე ბის 
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მომ ზა დე ბა, მეც ნი ე რე ბის გან ვი თა რე ბის დო ნის გა ნუხ რე ლი ზრდა და ამ ფონ ზე 
ჩვე ნი ქვეყ ნის პერ სპექ ტი უ ლი გან ვი თა რე ბა. თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტს 
არა სო დეს უღა ლა ტია ეროვ ნუ ლი პრინ ცი პე ბი სათ ვის და ბო ლომ დე შე ი ნარ ჩუ ნა 
ღირ სე უ ლი რო ლი ქვეყ ნის ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი გან ვი თა რე ბი სა და ქარ თვე ლი ერის 
მსოფ ლიო ცი ვი ლი ზა ცი ას თან და ახ ლო ე ბის გზა ზე. თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ-
სი ტე ტის პრო ფე სუ რას მჭიდ რო კონ ტაქ ტე ბი ჰქონ და და აქვს მსოფ ლი ო ში აღი ა-
რე ბუ ლი უნი ვერ სი ტე ტე ბის მეც ნი ე რებ თან, რი თაც შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია მეც ნი ე რუ ლი 
სი ახ ლე ე ბის და ინ ფორ მა ცი ის ურ თი ერ თგაც ვლა, შე სა ბა მი სად გა ნუწყ ვეტ ლივ ხდე-
ბო და და ხდე ბა სას წავ ლო გეგ მე ბი სა და პროგ რა მე ბის მო დერ ნი ზა ცი ა, მა ტე რი ა-
ლურ -ტექ ნი კუ რი ბა ზის შევ სე ბა და გა ნახ ლე ბა. უნი ვერ სი ტეტ ში სა მეც ნი ე რო მუ შა ო-
ბას ყო ველ თვის ენი ჭე ბო და გან მსაზღ ვრე ლი ფუნ ქცია და მნიშ ვნე ლო ბა. ახა ლი XXI 
სა უ კუ ნე მეც ნი ე რე ბი სა და გა ნათ ლე ბის პრი ო რი ტე ტის ნიშ ნით ხა სი ათ დე ბა. 

ჩვე ნი მეც ნი ე რე ბის სა სა ხე ლოდ უნ და ით ქვას, რომ ისი ნი სა მეც ნი ე რო მუ შა ო-
ბის პა რა ლე ლუ რად უდი დე სი ძა ლის ხმე ვით მო ნა წი ლე ობ დნენ სას წავ ლო პრო ცეს ში, 
რაც პრაქ ტი კუ ლად გან საზღ ვრავს სა უ ნი ვერ სი ტე ტო გა ნათ ლე ბის მა ღა ლი დო ნის 
შე ნარ ჩუ ნე ბას. ესაა ერ თ-ერ თი პა რა მეტ რი, რომ ლი თაც ჩვე ნი უნი ვერ სი ტე ტი მო-
წი ნა ვე თა რი გებ ში იყო. წლე ბის გან მავ ლო ბა ში რიგ სა ერ თა შო რი სო პროგ რა მებ ში 
მო ნა წი ლე ო ბამ თა ვი სი ნა ყო ფი გა მო ი ღო – უნი ვერ სი ტეტ მა მი ი ღო რე ა ლუ რი დახ მა-
რე ბა სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი ხელ საწყ ო -ა პა რა ტუ რის სა ხით. ამის შე დე გად შე იქ მნა 
რამ დე ნი მე მძლავ რი ექ სპე რი მენ ტუ ლი ბა ზა, რომ ლებ შიც ტარ დე ბო და გა მოკ ვლე-
ვე ბი მსოფ ლიო სტან დარ ტე ბის დო ნე ზე. ეკო ნო მი კუ რი პრო ფი ლის ფა კულ ტე ტე ბის 
მუ შა ო ბა სა და ეკო ნო მი კურ რე ფორ მა ში ეკო ნო მისტ პრო ფე სორ -მას წავ ლე ბელ თა 
აქ ტი ურ ჩარ თვა ში მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებ და თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის 
ეკო ნო მი კუ რი გა ნათ ლე ბი სა და სა მეც ნი ე რო მუ შა ო ბის სა კო ორ დი ნა ციო საბ ჭო. 
მას აქ ტი უ რი საქ მი ა ნი ურ თი ერ თო ბე ბი ჰქონ და ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პრო ფი ლის 
სა მი ნის ტრო ებ თან, უწყ ე ბებ თან და სა მეც ნი ე რო- კვლე ვით ინ სტი ტუ ტებ თან. ამა ზე 
მი უ თი თებს ისიც, რომ საბ ჭოს მუ შა ო ბა ში უნი ვერ სი ტე ტე ლებ თან ერ თად სის ტე-
მა ტუ რად მო ნა წი ლე ო ბენ ფი ნან სთა, ეკო ნო მი კის, ეროვ ნუ ლი ბან კის, სა ხელ მწი ფო 
კან ცე ლა რი ის, კონ ტრო ლის პა ლა ტი სა და სხვა უწყ ე ბე ბის პა სუ ხის მგე ბე ლი მუ შა კე-
ბი, აგ რეთ ვე მას მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბი. 

მე ტად სა გუ ლის ხმო ფაქ ტად უნ და მი ვიჩ ნი ოთ ის, რომ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის გა მომ ცემ ლო ბამ გა აგ რძე ლა ინ ტენ სი უ რი მუ შა ო ბა და არა მარ ტო 
შე ი ნარ ჩუ ნა არა მედ გა და ა ჭარ ბა კი დეც 90-ი ა ნი წლე ბის წი ნა პე რი ოდს. მა გა ლი თად, 
2002 წელს უნი ვერ სი ტეტ მა და ბეჭ და 263 და სა ხე ლე ბის ნაშ რო მი 2 104 ნა ბეჭ დი 
თა ბა ხის ოდე ნო ბით, 300-ზე მე ტი სას წავ ლო პროგ რა მა. მოხ და სა ხელ მძღვა ნე ლო ე-
ბის დახ ვე წა და გა მო ცე მა. წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი ელ და სა უ ნი ვერ სი ტე ტო პროგ რა-
მა – „სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი სტუ დენ ტე ბი სათ ვის~. მარ ტო 2003 წელს გა მო ი ცა 152 
და სა ხე ლე ბის სას წავ ლო და სას წავ ლო- მე თო დუ რი ხა სი ა თის წიგ ნი და ბრო შუ რა. 
და ი ბეჭ და 75 მო ნოგ რა ფი ა, უამ რა ვი საც ნო ბა რო ლი ტე რა ტუ რა, წე ლიწ დე უ ლე ბი, 
სა მეც ნი ე რო შრო მა თა კრე ბუ ლე ბი .უ ნი ვერ სი ტე ტის მი ერ დას ტამ ბულ მა ბევ რმა წიგ-
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ნმა სა ყო ველ თაო აღი ა რე ბა მო ი პო ვა, მათ შო რის თა ვი სი უნი კა ლუ რი ში ნა არ სით, 
დი ზა ი ნით და პო ლიგ რა ფი უ ლი შეს რუ ლე ბით – „ი ვა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის ენ ციკ ლო პე-
დი ურ მა ლექ სი კონ მა~.

დი დი ტრა დი ცი ე ბის მქო ნე უნი ვერ სი ტე ტის სა მეც ნი ე რო ბიბ ლი ო თე კის და ნა-
ყო ფე ბი სა ბიბ ლი ო თე კო დარ გის ელი ტას წარ მო ად გენ დნენ არა მარ ტო სა ქარ თვე-
ლო ში, მთელ სამ ხრეთ კავ კა სი ა შიც. უნი ვერ სი ტე ტის ბიბ ლი ო თე კა სა ქარ თვე ლოს 
უმაღ ლე სი და სა შუ ა ლო სპე ცი ა ლუ რი სას წავ ლებ ლე ბის მე თო დურ ცენ ტრად ით ვლე-
ბო და. შე მუ შავ და სტრა ტე გი უ ლი გეგ მა, რომ ლის ხორ ცშეს ხმა მაც ფარ თო ინ ტეგ რა-
ცი ის პი რო ბე ბი შექ მნა, ძი რე უ ლი გარ დაქ მნა და კავ ში რე ბუ ლი იყო ინ ტერ ნეტ თან. 
მსოფ ლიო სა ბიბ ლი ო თე კო ქსელ ში ჩარ თვამ უზ რუნ ველ ყო თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის ბიბ ლი ო თე კის გა ფარ თო ე ბა და მა სობ რი ვი სარ გებ ლო ბა.

უკა ნას კნელ პე რი ოდ ში მომ ხდარ მა კარ დი ნა ლურ მა ცვლი ლე ბებ მა, ეროვ ნუ-
ლი სუ ვე რე ნი ტე ტის აღ დგე ნამ, სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პრინ ცი პებ ზე გა დას ვლამ და 
დე მოკ რა ტი უ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის მშე ნებ ლო ბამ თვი სობ რი ვად შეც ვა ლა თბი ლი სის 
უნი ვერ სი ტე ტის სა გა რეო ურ თი ერ თო ბე ბის კონ ცეფ ცია და ახა ლი მიზ ნე ბი და ამო-
ცა ნე ბი და სა ხა მის წი ნა შე. გა ნი საზღ ვრა ახა ლი პრი ო რი ტე ტე ბი, რაც უპირ ვე ლეს 
ყოვ ლი სა, გუ ლის ხმობ და სტუ დენ ტე ბის გაც ვლას, პრო ფე სორ -მას წავ ლებ ლე ბი სა 
და ახალ გაზ რდა მეც ნი ერ თა სტა ჟი რე ბა სა და ერ თობ ლივ თე მა ტი კა ზე მუ შა ო ბას. 
ამას თა ნა ვე, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა და ეთ მო სა ერ თა შო რი სო და რე გი ო ნულ 
კონ სორ ცი უ მებ ში გა ერ თი ა ნე ბას და ამ კონ სორ ცი უ მე ბის ფარ გლებ ში სა მეც ნი ე რო 
და სას წავ ლო- მე თო დო ლო გი ურ პრობ ლე მა ტი კა ზე ერ თობ ლივ მუ შა ო ბას .გლო ბა-
ლი ზა ცი ის თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე უნი ვერ სი ტე ტი დრო უ ლად ჩა ე ბა ერ თი ა ნი სა აკ რე-
დი ტა ციო სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა სა და სა აკ რე დი ტა ციო საქ მი ა ნო ბა ში. სწო რედ ამ სა-
კითხ ებს გა ნი ხი ლავ და 2002 წლის გა ზაფ ხულ ზე და ნი ა ში და ამა ვე წლის ოქ ტომ ბერ-
ში შვე ი ცა რი ა ში გა მარ თუ ლი ევ რო პის უნი ვერ სი ტე ტე ბის ასო ცი ა ცი ის კონ გრე სე ბი. 
თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტი აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლობ და ამ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან და 
მო ნა წი ლე ობ და იმ ღო ნის ძი ე ბებ ში, რომ ლებ მაც კი დევ ერ თხელ და ა დას ტუ რა ევ რო-
პი სა და, ზო გა დად, მსოფ ლიო უნი ვერ სი ტე ტე ბის ეტა პობ რი ვი ინ ტეგ რა ცი ის აუ ცი-
ლებ ლო ბა.

თბი ლი სის უნი ვერ სი ტეტ მა 1994 წლი დან, უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის კონ ცეფ ცი-
ის მი ღე ბის თა ნა ვე, გა დად გა პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი რე ფორ მე ბის გზა ზე. საკ მა ოდ ბევ-
რიც გა კეთ და, რაც და ა დას ტუ რა 2002 წლის შე მოდ გო მა ზე თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტეტ ში ჩა მო სულ მა ექ სპერ ტე ბის ჯგუფ მა, რო მელ საც ხელ მძღვა ნე ლობ და 
აშ შ-ის უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის საბ ჭოს ვი ცე- პრე ზი დენ ტი – ქალ ბა ტო ნი მა დე ლა ინ 
გრი ნი. დე ლე გა ცი ის წევ რებს შო რის იყ ვნენ ევ რო პუ ლი კრე დი ტე ბის ტრან სფე რის 
სის ტე მი სა და შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მე ბის შემ მუ შა ვე ბე ლი ე.წ „ბო ლო ნი ის პრო ცე-
სის~ აღ მას რუ ლე ბე ლი თავ ჯდო მა რე და ევ რო პის უნი ვერ სი ტე ტე ბის ასო ცი ა ცი ის 
გე ნე რა ლუ რი მდი ვა ნი. ექ სპერ ტთა ჯგუ ფის ამ გვა რი წარ მო მად გენ ლო ბი თი დო ნე 
იყო დას ტუ რი თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის სა ერ თა შო რი სო ავ ტო რი ტე-
ტი სა, ევ რო პუ ლი პარ ტნი ო რე ბი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სურ ვი ლი ეხი ლათ თბი ლი-
სის უნი ვერ სი ტე ტი ევ რო პულ ოჯახ ში. ექ სპერ ტე ბი შეხ ვდნენ უნი ვერ სი ტე ტის ხელ-
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მძღვა ნე ლებს, პრო ფე სორ -მას წავ ლებ ლებს, ად მი ნის ტრა ცი ის წარ მო მად გენ ლებს, 
სტუ დენ ტებს. მი ღე ბუ ლი მა სა ლე ბი სა და შეხ ვედ რე ბის სა ფუძ ველ ზე მათ შე ი მუ შა ვეს 
რე კო მენ და ცი ე ბის კომ პლექ სი, რო მე ლიც მე ტად სა სარ გებ ლო იყო სა უ ნი ვერ სი ტე-
ტო საქ მი ა ნო ბი სათ ვის.

 ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სის დაჩ ქა რე ბას ემ სა ხუ რე ბო და თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე-
ტის დე ლე გა ცი ის ვი ზი ტი ვე ნის უნი ვერ სი ტეტ ში, რომ ლის რექ ტო რი ამა ვე დროს 
ევ რო პის უნი ვერ სი ტე ტის ასო ცი ა ცი ის ვი ცე- პრე ზი დენ ტი იყო( შემ დეგ პრე ზი დენ ტი 
გახ და). ევ რო პის ერ თ-ერ თი უძ ვე ლე სი და სა ინ ტე რე სო ტრა დი ცი ე ბის მქო ნე ვე ნის 
უნი ვერ სი ტე ტი დი დი ავ ტო რი ტე ტით სარ გებ ლობ და მთელ მსოფ ლი ო ში და მან გა-
მო ხა ტა სურ ვი ლი, რომ თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტი აქ ტი უ რად ჩაბ მუ ლი ყო „ბო ლო ნი-
ის პრო ცე სის~ ჩარ ჩო ებ ში მიმ დი ნა რე ღო ნის ძი ე ბებ ში. სწო რედ ამ უნი ვერ სი ტე ტის 
შუ ამ დგომ ლო ბით თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი 2002 წლის სექ ტემ ბერ ში 
ბერ ლი ნის კონ გრეს ზე გა წევ რი ან და „ბო ლო ნი ის პრო ცეს ში~.

 უნი ვერ სი ტე ტი აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლობ და ისეთ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, რო-
გო რე ბი ცაა „ევ რა ზი ის უნი ვერ სი ტე ტე ბის ასო ცი ა ცი ა~  (1994-წლი დან ასო ცი ა ცი ის 
შექ მნი დან მო კი დე ბუ ლი იყო დამ ფუძ ნე ბე ლი- წევ რი.) და „შა ვი ზღვის ქვეყ ნე ბის უნი-
ვერ სი ტე ტე ბის ასო ცი ა ცი ა.~ „ევ რა ზი ის უნი ვერ სი ტე ტე ბის ასო ცი ა ცი ის~ ფარ გლებ-
ში თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ მა აღად გი ნა და თვი სებ რი ვად ახალ სა-
ფე ხურ ზე აიყ ვა ნა ურ თი ერ თო ბა მოს კო ვის ლო მო ნო სო ვის სა ხე ლო ბი სა და კი ე ვის 
უნი ვერ სი ტე ტებ თან, ერევ ნი სა და აზერ ბა ი ჯა ნის უნი ვერ სი ტე ტებ თან. 2000 წელს 
აღ დგა დი დი ხნის წინ შეწყ ვე ტი ლი ურ თი ერ თო ბა სან კტ-პე ტერ ბურ გის უნი ვერ სი-
ტეტ თან, სა დაც აღ მო სავ ლე თის ფა კულ ტეტ ზე გა იხ სნა სპე ცი ა ლო ბა „კავ კა სი ათ-
მცოდ ნე ო ბა~ (სომ ხურ -ქარ თუ ლი გან ყო ფი ლე ბა). უნი ვერ სი ტეტ მა დახ მა რე ბა გა-
უ წია სან კტ-პე რეტ ბურ გელ კო ლე გებს, სა ა მი სოდ შე მუ შავ და პროგ რა მა, რომ ლის 
ფარ გლებ ში სან კტ.პე ტერ ბურ გში მივ ლე ნი ლი იქ ნენ პრო ფე სორ -მას წავ ლებ ლე ბი 
ლექ ცი ე ბის წა სა კითხ ად. გა იგ ზავ ნა სპე ცი ა ლუ რი ლი ტე რა ტუ რა და სხვად სხვა წიგ-
ნე ბი (სა ხელ მძღვა ნე ლო ე ბი).

 2002 წლის სექ ტემ ბერ ში ბა ქო ში გა ი მარ თა „შა ვი ზღვის აუ ზის ქვეყ ნე ბის უნი-
ვერ სი ტე ტე ბის ასო ცი ა ცი ის~ გე ნე რა ლუ რი ასამ ბლე ის სხდო მა, რომ ლის ძი რი თა დი 
მი ზა ნი იყო გლო ბა ლი ზა ცი ის პრო ცეს ში უ ნი ვერ სი ტე ტე ბის ერ თი ა ნი სტრა ტე გი ი სა 
და ტაქ ტი კის შე მუ შა ვე ბა. ამ მხრივ, უპირ ვე ლეს ამო ცა ნად იქ ცა სას წავ ლო პროგ რა-
მე ბის და ახ ლო ე ბა და შე ჯე რე ბა, მომ დევ ნო ეტაპ ზე ერ თმა ნე თის დიპ ლო მე ბის ნოს-
ტრი ფი ცი რე ბის მიზ ნით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პარ ტნი ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბის გე ოგ-
რა ფია საგ რძნობ ლად გა ფარ თოვ და. ვა შინ გტო ნის ამე რი კუ ლი უნი ვერ სი ტე ტე ბის 
თა ოს ნო ბი თა და და ფი ნან სე ბით შე იქ მნა სა ერ თა შო რი სო კონ სორ ცი უ მი ამე რი კის, 
თურ ქე თი სა და სამ ხრეთ კავ კა სი ის ქვეყ ნე ბის უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის მო ნა წი-
ლე ო ბით. გა ნი საზღ ვრა პრი ო რი ტე ტი: კავ კა სი ათ მცოდ ნე ო ბა, ერ თობ ლი ვი სა მეც-
ნი ე რო პრო ექ ტე ბი, თა ნამ შრომ ლო ბა აკა დე მი ურ სფე რო ში. სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი-
კოს თა ეროვ ნუ ლი კო მი ტე ტი გა წევ რი ან და ის ტო რი კოს თა მსოფ ლიო კო მი ტეტ ში 
(2002 წ.). 
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კა ნა დის სენ ტ-მე რის სა ხე ლო ბის უნი ვერ სი ტეტ თან თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტეტ მა შექ მნა ბიზ ნეს -ცენ ტრი „კავ კა სი ა~, ქვე ყა ნა ში მცი რე და სა შუ ა ლო 
ბიზ ნე სი სათ ვის ხე ლის შეწყ ო ბის მიზ ნით. ჩა ტარ და ტრე ნინ გე ბი ბიზ ნეს მე ნე ბი სა და 
სტუ დენ ტე ბი სათ ვის .და არ სდა კონ სორ ცი უ მი, რო მელ შიც თბი ლი სის უნი ვერ სი ტეტ-
თან ერ თად გა ერ თი ან დნენ ამე რი კუ ლი უნი ვერ სი ტე ტე ბი: ველ სლი კო ლე ჯი, ვი-
ლი ამს კო ლე ჯი, ამ ჰერსტ კო ლე ჯი და მა უნთ ჰო ლუ ო კი კო ლე ჯი. კონ სორ ცი უ მის 
მთა ვა რი მი ზა ნი იყო სტუ დენ ტე ბის გაც ვლა. ამე რი კე ლი სტუ დენ ტე ბი გა ეც ნენ უნი-
ვერ სი ტეტს. პა რა ლე ლუ რად პრაქ ტი კა გა ი ა რეს სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცი ა ში, უწყ-
ე ბა ში და ა.შ. ასე ვე ქარ თველ მა სტუ დენ ტებ მა პრაქ ტი კა გა ი ა რეს ზე მო აღ ნიშ ნულ 
კო ლე ჯებ ში. 

საგ რძნობ ლად გა ი ზარ და ჯორ ჯი ის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის, თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო და სა ქარ თვე ლოს ტექ ნი კუ რი უნი ვერ სი ტე ტე ბის ერ თობ ლი ვი ძა ლის-
ხმე ვით და არ სე ბუ ლი კავ კა სი ის ბიზ ნეს -სკო ლის ავ ტო რი ტე ტი, რაც, უპირ ვე ლე-
სად, გა მო ი ხა ტე ბა სტუ დენ ტე ბის რა ო დე ნო ბის ზრდით რო გორც ბა კა ლავ რი ატ ში, 
ასე ვე სა მა გის ტრო პროგ რა მებ ში. წამ ყვა ნი პე და გო გე ბი ჩაბ მულ ნი არი ან ბიზ ნე სის 
სკო ლის სას წავ ლო და სა მეც ნი ე რო- მე თო დო ლო გი ურ პრო ცეს ში.2002 წელს, ტრა-
დი ცი უ ლად, თბილ სის უნი ვერ სი ტეტ ში იუ ნეს კოს მხარ და ჭე რით გა ი მარ თა კავ კა-
სი ო ლო გე ბი სა და ქარ თვე ლო ლო გე ბის მსოფ ლიო კონ გრე სი, რო მელ მაც კი დევ ერ-
თხელ წარ მო ა ჩი ნა მეც ნი ე რე ბის ამ დარ გე ბის მნიშ ვნე ლო ბა მსოფ ლიო მას შტა ბით. 
კონ გრე სი ეძღ ვნე ბო და აკა დე მი კოს მა რი ბრო სეს და ბა დე ბის 200 წლის თავ ს.ნი შან-
დობ ლი ვი ა, რომ იუ ნეს კოს ხელ შეწყ ო ბით უნი ვერ სი ტეტ ში ფუნ ქცი ო ნი რებ და სა მი 
ერ თე უ ლი: ოკე ა ნო ლო გი ის, სა ავ ტო რო უფ ლე ბა თა დაც ვის, არა სამ თავ რო ბო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბის შეს წავ ლი სა და მათ თან მუ შა ო ბის კა თედ რე ბი. 2002 წელს თბი ლი სის 
სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ მა ტემ პუ სის პრო ექ ტე ბის მი მარ თუ ლე ბი თაც გა დად გა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯე ბი. შე იქ მნა კონ სორ ცი უ მე ბი ფრანგ, ბერ ძენ, იტა ლი ელ, ინ-
გლი სელ, ეს პა ნელ, პორ ტუ გა ლი ელ კო ლე გებ თან ერ თად და ამ კონ სორ ცი უ მე ბის 
ფარ გლებ ში მომ ზად და პრო ექ ტე ბი. 

თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტს პარ ტნი ო რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი ჰქონ-
და მსოფ ლი ოს მრა ვალ უნი ვერ სი ტეტ თან. ამ მხრივ, ერ თ-ერ თი უძ ლი ე რე სი პარ-
ტნი ო რია ზა არ ლან დის უნი ვერ სი ტე ტი, სა დაც ქარ თვე ლი სტუ დენ ტე ბი გარ კვე უ ლი 
დრო ით სწავ ლობ დნენ, პრო ფე სორ -მას წავ ლებ ლე ბი პე რი ო დუ ლად მუ შა ობ დნენ, 
ახალ გაზ რდა მეც ნი ე რე ბი გა დი ოდ ნენ სტა ჟი რე ბას, ტრა დი ცი უ ლად იგ ზავ ნე ბოდ ნენ 
სტუ დენ ტე ბი ბამ ბერ გის, იე ნის, ვე ნე ცი ის, კა ი როს, და მას კის, ბე ი რუ თის, თე ი რა ნის, 
ან კა რის უნი ვერ სი ტე ტებ ში.XXI სა უ კუ ნის და საწყ ის ში თბი ლი სის უნი ვერ სი ტეტ ში 
მო ი მა ტა უცხ ო ელ სტუ დენ ტთა რიცხ ვმა, რომ ლე ბიც ეუფ ლე ბოდ ნენ ქარ თულ და 
რუ სულ ენებს, სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ას და კულ ტუ რას. ინ ტერ ნე ტის წყა ლო ბით 
სულ უფ რო და უფ რო მე ტი გა ნაცხ ა დი შე მო დის მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვეყ ნი დან. 
წარ მა ტე ბით მუ შა ობ და ზაფ ხუ ლის ქარ თვე ლო ლო გი უ რი სკო ლა. ტრა დი ცი უ ლად, 
უნი ვერ სი ტეტ ში მრა ვა ლი უცხ ო ე ლი მეც ნი ე რი კითხ უ ლობ და ლექ ცი ებს. სა ქარ თვე-
ლო ოფი ცი ა ლუ რად გახ და ფრან კო ფო ნუ ლი სა ზო გა დო ე ბის წევ რი ქვე ყა ნა, მას ში 
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უნი ვერ სი ტე ტიც ჩა ერ თო. პო ლო ნე თის სა ელ ჩოს დახ მა რე ბით აღ დგა ურ თი ერ თო ბა 
ლო ძი სა და ვარ შა ვის უნი ვერ სი ტე ტებ თან. აქ ტი უ რი ურ თი ერ თო ბა იყო სხვა სა ელ-
ჩო ებ თა ნაც. აღ მო სავ ლეთ მცოდ ნე ო ბის ფა კულ ტეტ ზე ირა ნის სა ელ ჩოს დახ მა რე ბით 
გა იხ სნა ე.წ. „ი რა ნის კა ბი ნე ტი~ .რუ მი ნე თის სა ელ ჩოს დახ მა რე ბით ხე ლი მო ე წე რა 
თა ნამ შრომ ლო ბის ხელ შეკ რუ ლე ბას თბი ლი სი სა და ბუ ქა რეს ტის უნი ვერ სი ტე ტებს 
შო რის. ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ მად, უნი ვერ სი ტე ტე ბი აღი ა რე ბენ ერ თმა ნე თის დიპ-
ლო მებს, ორი ვე უნი ვერ სი ტეტ ში და იწყ ო, შე სა ბა მი სად, რუ მი ნუ ლი და ქარ თუ ლი 
ენე ბის სწავ ლე ბა. 

უნი ვერ სი ტე ტი აქ ტი უ რად თა ნამ შრომ ლობ და სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბულ სა-
ერ თა შო რი სო ფონ დებ თან. მრა ვალ მა სტუ დენ ტმა თუ პრო ფე სორ -მას წავ ლე ბელ მა 
მო ი პო ვა ზე მო ჩა მოთ ვლი ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გრან ტე ბი. გან სა კუთ რე ბით აღ სა-
ნიშ ნა ვია სა ქარ თვე ლო ში აშ შ-ის სა ელ ჩოს საქ მი ა ნო ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში. 
ფაქ ტობ რი ვად, ამე რი კის სა ელ ჩოს მხარ და ჭე რით არის გან პი რო ბე ბუ ლი „ა მე რი კის 
შეს წავ ლის ცენ ტრის~ და არ სე ბა (2001 წ.) ცენ ტრმა გარ კვე უ ლი რო ლი შე ას რუ ლა 
„ა მე რი კა ნის ტი კის~, რო გორც სპე ცი ა ლო ბის (ი გი და სავ ლეთ ევ რო პის ენე ბი სა და 
ლი ტე რა ტუ რის ფა კულ ტეტ ზე იყო) გან ვი თა რე ბის საქ მე ში. 

გა სუ ლი სა უ კუ ნის 90-ი ან წლებ ში გრძელ დე ბო და სა პა ტიო დოქ ტო რად მსოფ-
ლი ო ში გა მო ჩე ნი ლი მეც ნი ე რე ბი სა და პო ლი ტი კო სე ბის არ ჩე ვის ტრა დი ცი ა. ად რე 
არ ჩე უ ლი დი დი მეც ნი ე რე ბის ნი კო დი მე კონ და კო ვის (რუ სე თი), ფე ლიქს დე რე ლის 
(საფ რან გე თი), ჰანს ფოგ ტის (ნორ ვე გი ა), ანა ნი ა იშ ზა ი ან ჩკოვ სკის (პო ლო ნე თი)-
,დე ვიდ მარ შალ ლან გის (ინ გლი სი), რე ნე ლა ფო ნის (საფ რან გე თი), ფრანც ბოლ-
კის (გერ მა ნი ა) გვერ დით 1991 წლი დან სა უ კუ ნის ბო ლომ დე სა პა ტიო დოქ ტო რე ბად 
(სულ 39 კა ცი) არ ჩე ულ იქ ნენ მეც ნი ე რე ბი: გერტ ჰუ მე ლი ,ი უ ლი უს ას ფალ გი( გერ-
მა ნი ა), ჰო ვარდ არონ სო ნი (აშშ), პეტ რო კო ნო ნენ კო (უკ რა ი ნა), დე ვიდ ადამ სი,-
სვეტ ლა ნა ჩერ ვონ ნაია (რუ სე თი), ქეთ რინ ვი ვი ა ნი (ინ გლი სი) კარ ლჰორსტ შმიდ-
ტი (გერ მა ნი ა), გი ვი მარ გვე ლაშ ვი ლი (გერ მა ნი ა) დასხვ. პო ლი ტი კო სე ბი: ჯორჯ 
შულ ცი (აშშ), ხუ სა მეთ თინ ჯინ დო რუ ქი (თურ ქე თი), ბუტ როს ბუტ როს ღა ლი 
(გა ე რო), ალ აქ ბარ ჰა შე მი რაფ სა ჯა ნი (ი რა ნი), სუ ლე ი მან დე მი რე ლი (თურ ქე-
თი), ჰანს დიტ რიხ გენ შე რი (გერ მა ნი ა), ჯე იმს ბე ლინ გტო ნი (აშ შ),ზბიგ ნევ ბჟე-
ჟინ სკი (აშშ) და სხვ. ნი შან დობ ლი ვი ა, რო მუ ნი ვერ სი ტე ტის სა პა ტიო დოქ ტო რე ბი 
უშუ ა ლოდ იყ ვნენ და კავ ში რე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს თან, უნი ვერ სი ტეტ თან და მრა ვალ 
სა სი კე თო საქ მის თა ოს ნე ბად გა მო დი ოდ ნენ (მეც ნი ე რუ ლი დახ მა რე ბა, ქველ მოქ მე-
დე ბა და სხვ.).

სტუ დენ ტთა სა მეც ნი ე რო მოღ ვა წე ო ბა, მო ნა წი ლე ო ბა სა მოყ ვა რუ ლო მხატ-
ვრულ შე მოქ მე დე ბა ში, ფიზ კულ ტუ რულ და სპორ ტულ ღო ნის ძი ე ბებ ში, მა თი სო-
ცი ა ლუ რი აქ ტი ვო ბა – ეს ის მუდ მი ვი ჩა მო ნათ ვა ლი ა, სას წავ ლო პრო ცესს გა რეთ 
სტუ დენ ტუ რი საქ მი ა ნო ბის სა ხე ებს რომ წარ მო ად გენს, თუმ ცა სხვა დას ხვა დროს იც-
ვლე ბა ამ საქ მი ა ნო ბა თა ფორ მა და ში ნა არ სი, ნა წილ დე ბა ხოლ მე აქ ცენ ტე ბი. სა უ ნი-
ვერ სი ტე ტო გა ნათ ლე ბის ორ სა ფე ხუ რი ან სის ტე მა ზე გა დას ვლა სტუ დენ ტთა სა მეც-
ნი ე რო აქ ტი ვო ბის ზრდით აღი ნიშ ნა. სის ტე მა ტუ რად ტარ დე ბო და და თვი სებ რი ვად 
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მა ღალ დო ნე ზე მიმ დი ნა რე ობ და სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ე ბი, უნი ვერ სი ტე ტე ლე ბი 
დი დი წარ მა ტე ბით მო ნა წი ლე ობ დნენ რეს პუბ ლი კურ თუ სა ერ თა შო რი სო ფო რუ-
მებ სა და დათ ვა ლი ე რე ბებ ში, სა ერ თა შო რი სო ფონ დე ბის მი ერ გრან ტუ ლი წე სით 
და ფი ნან სე ბულ სა მეც ნი ე რო პროგ რა მებ ში. მა სობ რი ვი გახ და საზღ ვარ გა რე თის 
უნი ვერ სი ტეტ თა სტუ დენ ტებ თან ერ თობ ლი ვი სას წავ ლო- სა მეც ნი ე რო გაც ვლი თი 
პრაქ ტი კე ბი, სა უ კე თე სო სტუ დენ ტთაგ რძელ ვა დი ა ნი სას წავ ლო მივ ლი ნე ბე ბი მსოფ-
ლი ოს წამ ყვან უმაღ ლეს სას წავ ლებ ლებ ში. სას წავ ლო გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
სა ლექ ციო და სა ა უ დი ტო რიო სას წავ ლო პრო ცე სის გა რე აქ ტი ვო ბის ეს მი მარ თუ-
ლე ბა, სა მეც ნი ე რო საქ მი ა ნო ბის კენ ლტოლ ვა, ცხა დი ა, უშუ ა ლო კავ შირ შია არ ჩე უ ლი 
სპე ცი ა ლო ბით პრო ფე სი ულ ზრდას თან, ამი ტომ, დი დი სა მეც ნი ე რო საბ ჭოს გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბით იგი ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი წე სით, სა მეც ნი ე რო ნა წი ლის პატ რო ნა ჟით წა-
რი მარ თე ბო და. ახალ გაზ რდულ ენ თუ ზი აზმს სა თა ვე ში „თსუ სტუ დენ ტთა და ას პი-
რან ტთა სა მეც ნი ე რო სა ზო გა დო ე ბა~ ედ გა, რომ ლის რამ დე ნი მე წარ მო მად გე ნე ლი 
(სტუ დენ ტი) დი დი სა მეც ნი ე რო საბ ჭოს წევ რი იყო, ფა კულ ტე ტებ ზე კი სტუ დენ ტთა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი მო ნა წი ლე ობ და სა ფა კულ ტე ტო სა მეც ნი ე რო საბ ჭო ე ბის მუ-
შა ო ბა ში. 

ბევრ უცხ ო ელ ექ სპერტს გა მო უთ ქვამს კმა ყო ფი ლე ბა ქარ თვე ლი სტუ დენ ტე-
ბით. ევ რო პის უნი ვერ სი ტეტ თა ასო ცი ა ცი ას თან არ სე ბუ ლი გა ნათ ლე ბის ამე რი კუ ლი 
საბ ჭოს ვი ცე პრე ზი დენ ტმა მა დე ლა ინ გრინ მა სტუ დენ ტებ თან შეხ ვედ რე ბის შემ დეგ 
გა ნაცხ ა და: „გან სა კუთ რე ბით მო ვი ხიბ ლე უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტე ბით, მა თი გა-
ნათ ლე ბის მა ღა ლი დო ნით, ხა ლა სი აზ როვ ნე ბით, აქ ტი უ რო ბით~. მსგავ სი შე ფა სე ბა 
უფ რო ამაღ ლე ბუ ლად გა მო ხა ტა სრუ ლი ად ელა დის მთა ვა რე პის კო პოს მა, უნე ტა-
რეს მა ქრის ტო დუ ლოს მა, რო დე საც კლა სი კუ რი ფი ლო ლო გი ის, ბი ზან ტი ნის ტი კი სა 
და ნე ოგ რა ცის ტი კის სას წავ ლო- სა მეც ნი ე რო ინ სტი ტუ ტის სტუ დენ ტებ თან თა ნამ-
შრომ ლო ბის გა მოც დი ლე ბით უსაზღ ვროდ კმა ყო ფილ მა, მის თვის სპე ცი ა ლუ რად 
ბერ ძნულ ენა ზე მოწყ ო ბი ლი შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე ებს ვრცე ლი ქა და გე ბით მი მარ თა, 
შეხ ვედ რის მო ნა წი ლე 300-ზე მე ტი სტუ დენ ტი და ლო ცა და უკ ლებ ლივ ყვე ლა ოქ-
როს ჯვრით და ა ჯილ დო ვა. 

უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტი -ა ხალ გაზ რდო ბის ძი რი თა დი გა ზე თი იყო „თბი-
ლი სის უნი ვერ სი ტე ტი~, რო მელ შიც სის ტე მა ტუ რად აი სა ხე ბო და სა უ ნი ვერ სი ტე ტო 
ცხოვ რე ბა და სტუ დენ ტუ რი შე მოქ მე დე ბა. წარ მა ტე ბით შე ავ სო სა უ ნი ვერ სი ტე ტო 
სა გა ზე თო სივ რცე გა ზეთ მა „ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი~, რო მე ლიც უფ რო მი მო ხილ-
ვით, სა გან მა ნათ ლებ ლო თუ მხატ ვრულ თე მა ტი კას აშუ ქებ და. ამას თან ერ თად უნ-
და აღი ნიშ ნოს აღ მო სავ ლეთ მო ცოდ ნე ო ბის სტუ დენ ტთა და ას პი რან ტთა აქ ტი უ რი 
სა გა მომ ცემ ლო საქ მი ა ნო ბა – მათ მე ტად სა ჭი რო ნა ბი ჯი გა დად გეს – და ა ფუძ ნეს 
ჟურ ნა ლი „აღ მო სავ ლე თი~, რო მე ლიც ფარ თო მკითხ ველს აც ნობ და აღ მო სავ ლეთ-
თან და კავ ში რე ბულ მნიშ ვნე ლო ვან კულ ტუ რულ, პო ლი ტი კურ თუ სა ინ ფორ მა ციო 
მა სა ლას. სა მოყ ვა რუ ლო მხატ ვრუ ლი შე მოქ მე დე ბით და ინ ტე რე სე ბულ სტუ დენ ტთა 
საქ მი ა ნო ბა უნი ვერ სი ტეტ ში, ძი რი თა დად, წა რი მარ თე ბო და უნი ვერ სი ტე ტის კულ-
ტუ რი სა და ხე ლოვ ნე ბის ცენ ტრის ბა ზა ზე. ქარ თვე ლი ხალ ხის სიყ ვა რუ ლი და იმ სა-
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ხუ რა ვო კა ლურ მა ან სამ ბლმა „უ ნი ვერ სი ტე ტი~. წარ მა ტე ბუ ლი იყო ფოლ კლო რუ ლი 
ან სამ ბლი სა და ხალ ხუ რი საკ რა ვე ბის ან სამ ბლის შე მოქ მე დე ბა, მა ღალ დო ნე ზე ფუნ-
ქცი ო ნი რებ და კა პე ლა. წარ მა ტე ბუ ლი გა მოდ გა პლას ტი კის თე ატ რის და ფუძ ნე ბა. 
ცენ ტრთან წარ მა ტე ბით აგ რძე ლებ და შე მოქ მე დე ბით საქ მი ა ნო ბას თე ატ რი სტუ დია 
„მერ მი სი~. სტუ დენ ტი ახალ გაზ რდო ბის მა სობ რი ვი გა ტა ცე ბის სა გა ნი იყო მან -სან -
კან -ელ თა კონ კურ სე ბი. უნი ვერ სი ტე ტის გუნ დმა ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის მო წო ნე ბა 
და იმ სა ხუ რა. უნი ვერ სი ტე ტის მან -სან -კა ნე ლებ მა სა ერ თა შო რი სო აღი ა რე ბაც მო ი-
პო ვეს. წარ მა ტე ბუ ლი იყო უნი ვერ სი ტე ტის ხალ ხუ რი ცეკ ვის ან სამ ბლის გა მოს ვლე-
ბი. ყო ველ თვის გა მორ ჩე უ ლი ზე ი მუ რო ბით ხა სი ათ დე ბო და ხე ლოვ ნე ბი სა და ჰუ მა-
ნი ტა რულ პრო ფე სი ა თა ფა კულ ტე ტის სა ან გა რი შო თუ სა ი უ ბი ლეო კონ ცერ ტე ბი, 
სახ ვი თი ხე ლოვ ნე ბის და სა მო დე ლო გა მო ფე ნე ბი.

უნი ვერ სი ტეტ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ფიზ კულ ტუ რუ ლი მოძ რა ო ბაც. ტრა დი-
ცი უ ლი იყო ში და სა უ ნი ვერ სი ტე ტო შე ჯიბ რე ბი ფეხ ბურ თში, კა ლათ ბურ თში, მძლე-
ოს ნო ბა ში, მა გი დის ჩოგ ბურ თში, მი ნი ფეხ ბურ თსა და სპორ ტის სხვა მა სობ რივ სა ხე-
ო ბებ ში. სის ტე მა ტუ რად ეწყ ო ბო და მა სობ რი ვი ალ პი ნი ა დე ბი სა ქარ თვე ლოს მთი ან 
ზო ნებ ში. რაც შე ე ხე ბა სპორ ტულ შე ჯიბ რე ბებს, უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტო ბამ 
რო გორც გუნ დურ, ასე ვე პი რად სპორ ტულ შე ჯიბ რე ბა ში მრა ვალ შთამ ბეჭ დავ წარ-
მა ტე ბას მი აღ წი ა. ამა ზე ნათ ლად მეტყ ვე ლებს კა ლათ ბურ თელ თა და ფეხ ბურ თელ-
თა გუნ დე ბის მო ნა წი ლე ო ბა ქვეყ ნის უმაღ ლეს ლი გა ში. სტუ დენ ტუ რი აქ ტი ვო ბის 
მხარ და ჭე რის, სხვა დას ხვა და მო უ კი დე ბე ლი ჯგუ ფის ინი ცი ა ტი ვი სა და სა ინ ტერ სო 
წი ნა და დე ბე ბის წა ხა ლი სე ბის მიზ ნით, და, მე ო რე მხრივ, უნი ვერ სი ტე ტის ხელ მძღვა-
ნე ლო ბი სა დას ტუ დენ ტუ რი ჯგუ ფე ბის ურ თი ერ თშე თან ხმე ბუ ლი თა ნამ შრომ ლო ბის 
მიზ ნით შე იქ მნა სტუ დენ ტთა მომ სა ხუ რე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
გან ყო ფი ლე ბა. უნი ვერ სი ტე ტი მხარს უჭერ და ახალ, სა ინ ტე რე სო იდე ებს, რო მელ-
საც ახალ გაზ რდე ბი წარ მო ად გენ დნენ .არ სე ბობ და რამ დე ნი მე და მო უ კი დე ბელ იუ რი-
დი ულ პი რად გა ფორ მე ბუ ლი სტუ დენ ტუ რი ორ გა ნი ზა ცი ა. თით ქმის ყვე ლა ფა კულ-
ტეტ ზე არ ჩე უ ლი იყო და საქ მი ა ნობ დნენ სტუ დენ ტუ რი საბ ჭო ე ბი, ან სტუ დენ ტთა 
და ას პი რან ტთა კავ ში რე ბი, რომ ლე ბიც წარ მო ად გენ დნენ სტუ დენ ტთა ინ ტე რე სებს 
ფა კულ ტე ტის სა მეც ნი ე რო საბ ჭო ებ ში. არ სე ბობ და სტუ დენ ტუ რი სა უ ნი ვერ სი ტე ტო 
პროფ კავ ში რუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა.

და მო უ კი დე ბელ იუ რი დი ულ პირს წარ მო ად გენ და „სტუ დენ ტუ რი სა ექ სპე დი-
ციო მოძ რა ო ბა~, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლოს რექ ტორ თა საბ ჭო სა და სა ქარ თვე ლოს 
თა ნად გო მით მთე ლი ქვეყ ნის სტუ დენ ტუ რი სა ექ სპე დი ციო მოძ რა ო ბის წარ მმარ-
თვე ლად იქ ცა .ამ მოძ რა ო ბას, თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის სტუ დენ ტო ბის ინი ცი ა ტი-
ვით, ბევ რი სხვა უმაღ ლე სი სას წავ ლებ ლის ახალ გაზ რდო ბაც შე ე მა ტა. მა თი პარ-
ტნი ო რუ ლი საქ მი ა ნო ბა სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს კა თო ლი კოს პატ რი არ ქის, უწ მინ-
დე სი სა და უნე ტა რე სის ილია მე ო რის ლოც ვა- კურ თხე ვით მიმ დი ნა რე ობ და, თვი თონ 
უწ მინ დე სი და უნე ტა რე სი რამ დე ნი მე ჯერ ეს ტუმ რა სამ ხრეთ სა ქარ თვე ლო ში საქ-
ველ მოქ მე დო მი სი ით წა სულ სტუ დენ ტებ ს.ჯა ვა ხეთ ში – ფო კა სა და ბა რა ლეთ ში ჩვე-
ნი სტუ დენ ტე ბის საქ მი ა ნო ბას ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის არამ ხო ლოდ კმა ყო ფი-
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ლე ბა გა მო იწ ვი ა, მა თი მრა ვა ლი სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო პრობ ლე მის გა დაჭ რის იმე დიც 
მი ე ცათ. სა გან გე ბოდ უნ და აღი ნიშ ნოს სტუ დენ ტთა ინი ცი ა ტი ვა კო დო რის ხე ო ბის 
მო სახ ლე ო ბის თვის დახ მა რე ბის გა წე ვის თა ო ბა ზე. ამ აქ ცი ა ში მთე ლი სა ქარ თვე ლო 
ჩა ე ბა და ძნელ ბე დო ბა ში მყოფ ხე ო ბის მკვიდრთ რამ დე ნი მე ჯერ მი ა წო დეს არამ ხო-
ლოდ ფი ზი კუ რი (საკ ვე ბი, ტან საც მე ლი), სუ ლი ე რი საზ რდოც (სას კო ლო წიგ ნე ბი და 
რვე უ ლე ბი).

※ ※ ※

წი ნამ დე ბა რე სტა ტია თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის (`ალ მა- მა ტე რის~) ცხოვ რე-
ბი სა და საქ მი ა ნო ბის მხო ლოდ ერთ პე რი ოდს _ XX სა უ კუ ნის 90-ი ან წლებ სა და 
XXI სა უ კუ ნის და საწყ ისს (2005 წლამ დე)  წარ მო ად გენს. შემ დგო მი პე რი ო დი თა ვი სი 
მძი მე პრობ ლე მე ბით  ცალ კე გან ხილ ვას და შე ფა სე ბას იმ სა ხუ რებს.

თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტის მუდ მი ვი ამო ცა ნაა გან ვი თარ დეს სის ტე მუ რად. 
სწო რედ მო დერ ნი ზა ცი ის პრობ ლე მაა დღეს მთა ვა რი. უნი ვერ სი ტე ტი არ სე ბო ბის 
მთელ მან ძილ ზე ქმნი და უმაღ ლე სი სკო ლის სა ინ ტე რე სო მო დელს. იგი მუდ მი ვად 
იხ ვე წე ბო და დრო ის შე სა ბა მი სად და გარ დაქ მნა თა მოთხ ოვ ნი ლე ბი სა მებრ; სრულ-
ყოფ და სას წავ ლო პრო ცესს, სწავ ლე ბის სის ტე მის რა ცი ო ნა ლურ მი მარ თუ ლე ბას 
ჰქმნი და, სა უ ნი ვერ სი ტე ტო მეც ნი ე რე ბას ან ვი თა რებ და, ურ თი ერ თო ბა ჰქონ და აკა-
დე მი ურ მეც ნი ე რე ბას თან, ზრუ ნავ და ტექ ნი კუ რი სრულ ყო ფი სათ ვის, ყვე ლა ფერს 
აკე თებ და სტუ დენ ტთა ცოდ ნის და უფ ლე ბი სა და შე მოქ მე დე ბი თი გან ვი თა რე ბი სათ-
ვის აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბე ბის შე საქ მნე ლად.

მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი-
ვერ სი ტე ტი, მი სი პრო ფე სორ -მას წავ ლებ ლე ბი და სტუ დენ ტო ბა დღე საც ქვეყ ნის 
სამ სა ხურ ში ა. იგი მა მულს უშურ ვე ლად აძ ლევს თა ვის ძა ლა სა და ენერ გი ას. ვი მე-
დოვ ნებთ, რომ „ალ მა- მა ტე რი~ თა ვი სი არ სე ბო ბის 100 წლის თავ ზე კვლა ვაც ერ-
თგუ ლად ემ სა ხუ რე ბა დე და- სა ქარ თვე ლოს, ცდი ლობს ღირ სე უ ლი შ ვი ლე ბი – სპე ცი-
ა ლის ტე ბი და მო ქა ლა ქე ე ბი ა ღუ ზარ დოს ქვე ყა ნას.

როინ მეტრეველი
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულიაკადემიის 

ვიცე-პრეზიდენტი, აკადემიკოსი
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დე და უ ნი ვერ სი ტე ტი XXსა უ კუ ნის ისე თი ვე პირ მშო ა, რო გო რიც სვე ტიცხ ო-
ვე ლი XI  სა უ კუ ნი სა და გე ლა თი XII სა უ კუ ნი სა. ჩვე ნი უნი ვერ სი ტე ტი სა ხეა ეპო-
ქი სა, რო გორც ყვე ლა ეროვ ნუ ლი ძეგ ლი. .. მა საც არა ერ თი ძნელ ბე დო ბის ჟა მი 
ჰქო ნი ა. .. ამ მცი რე წე რილ ში ორ უმ თავ რეს პე რი ოდ ზე მინ და შე ვა ჩე რო ყუ რადღ-
ე ბა;  ორივე შემთხვევაში დედაუნივერისტეტის ეროვნულობა, ქართული საქმის 
თავკაცობა იყო მიზეზი მოძალადეთა მტრული დამოკიდებულებისა... და ყოველივე 
ეს სამომავლო გაკვეთილად რომ გამოგვადგეს, ამიტომ არ უნდა დავივიწყოთ ... 
უფრო კონკრეტულად: 

ივანე ჯავახიშვილმა და მისმა გუნდმა თავიდან „თავისუფალი უნივერსიტეტი“ 
ჩაიფიქრეს; 1917 წლის 22 ივნისს ივანე ჯავახიშვილის წინადადებით სიტყვა 
„თავისუფალი“ შეცვალეს სიტყვით „ქართული“. ამით მოხ და ხაზ გას მა მო მა ვა ლი 
უნი ვერ სი ტე ტის მიზ ნებ ზე, ინ ტე რე სებ ზე, სუ ლიკ ვე თე ბა ზე. აღ ნიშ ნა კი დეც ქარ თუ-
ლი უნი ვერ სი ტე ტის პირ ველ მა რექ ტორ მა, საქ ვეყ ნოდ ცნო ბილ მა ქი მი კოს მა პეტ რე 
მე ლი ქიშ ვილ მა თა ვის სე ფესიტყ ვა ში 26 იან ვარს: ჩვე ნი უნი ვერ სი ტე ტის უმ თავ რე სი 
მი ზა ნი ქარ თუ ლი საქ მის მსა ხუ რე ბა იქ ნე ბა ო!...

სწო რედ ამ ქარ თუ ლო ბამ, ეროვ ნუ ლო ბამ გა ნაწყო მტრუ ლად რუ სე თის იმ-
პე რია ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის იდე ი სად მი და ამი ტო მაც ეწი ნა აღ მდე გე ბოდ ნენ 
გა აფ თრე ბით მის და არ სე ბას.

სწო რედ ეროვ ნუ ლო ბა და ქარ თუ ლო ბა იყო ის მი ზე ზი რის გა მოც ბოლ შე-
ვი კუ რი ხე ლი სუ ფელ ბა მტრად მო ე კი და ახ ლად გახ სნილ უნი ვერ სტე ტის... პირ ვე-
ლი მკვეთ რი და პი რის პი რე ბა 1926 წელს მოხ და: ი ვა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლი გა და ა ყე ნეს 
რექ ტო რო ბი დან და და ნიშ ნეს ბოლ შე ვი კი თე დო ღლონ ტი. მწე რა ლი მი ხე ილ ჯა-
ვა ხიშ ვი ლი წერ და : „1921 წელს თედო ღლონტი სტუ დენ ტად არ მი ი ღეს, რად გან 
სწავ ლის სტა ჟი არ ჰქონ და. დღეს კი, 22/V1 რექ ტო რად აირ ჩი ეს~... უნი ვერ სი ტე ტის 
სა ხელ წო დე ბი დან გაქ რა „ქარ თუ ლი~... არ უშ ვე ლა ბოლ შე ვი კებს ამ ღო ნის ძი ე ბამ; 
სა ბედ ნი ე როდ, ისე მკვიდ რი იყო ეროვ ნუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის სა ფუძ ვე ლი, რომ სა-
ჭი რო გახ და „სხვა ღო ნის ძი ე ბა ნიც~ და და იწყო დე და უ ნი ვერ სი ტე ტის ძნელ ბე დო ბის 
ხან გრძლი ვი და მძი მე პე რი ო დი: 1930 წელს და ი ხუ რა უნი ვერ სი ტე ტი (ინ სტი ტუ ტე-
ბად და ი შა ლა); ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილ სა და მის თა ნა მებ რძო ლებს სამ სჯავ რო მო უწყ ვეს. 
ამ ჯე რად რექ ტო რი კარ ლო ორაგ ვე ლი ძე ერ თგუ ლად ას რუ ლებს ხე ლი სუფ ლე ბის 
და ვა ლე ბას... თავ გა მო დე ბით აქ ტი უ რო ბენ „წი თე ლი პრო ფე სო რე ბი~, ახალ გაზ რდა 
ბოლ შე ვი კე ბი (სტუ დენ ტე ბი, ას პი რან ტე ბი)... უმ ძი მე სი რეპ რე სი ე ბის ხა ნა ა. ..და-
ბეზღ ე ბე ბი, და ჭე რე ბი, დახ ვრე ტე ბი, უნი ვერ სი ტე ტი დან გაყ რა...
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ისტორიას განმეორება სცოდნია...

მა ინც გა დარ ჩა უნი ვერ სი ტე ტი; გა უძ ლო ამ ძნელ ბე დო ბას: აღ დგა მკვდრე-
თით... ნელ -ნე ლა მო იკ რი ბა ძა ლა. ..მძლავ რობს მკვიდ რი სა ფუძ ვე ლი: ისევ ეროვ-
ნუ ლი სუ ლის კვე თე ბით, ინ ტე რე სე ბი თა და მიზ ნე ბით გაგ რძელ და სა უ ნი ვერ სი ტე ტო 
ცხოვ რე ბა...

კო მუ ნის ტურ მა ხე ლი სუფ ლე ბამ თით ქოს დაგ მო 20-30-ი ა ნი წლე ბის რეპ რე სი-
ე ბი, მაგ რამ, რო გორც ჩანს, ფორ მა ლუ რად: პეტ რე მე ლი ქიშ ვი ლი სა და ივა ნე ჯა ვა-
ხიშ ვი ლის სუ რა თე ბის გვერ დით დაჰ კი დეს თე დო ღლონ ტის, კარ ლო ორაგ ვე ლი ძის, 
მა ლა ქია ტო რო შე ლი ძი სა და სხვა თა სუ რა თე ბი... ეს, ფაქ ტობ რივად, შეხ სე ნე ბა- გაფ-
რთხი ლე ბა იყო: ისი ნი სა ხელ მწი ფოს და ვა ლე ბას ას რუ ლებ დნე ნო... სა ხელ მწი ფო კი 
იგი ვე იყო...

50-ი ა ნი წლე ბი დან თბი ლი სის უნი ვერ სი ტეტ მა მო იდ გა წე ლი და იქ ცა ქარ თულ 
სა ზო გა დო ე ბა ზე ზე მოქ მე დე ბის ერ თ-ერთ უმ თავ რეს ძა ლად, ყო ვე ლი ვე ქარ თუ ლის 
თავ კა ცად, ეროვ ნუ ლი მოძ რა ო ბის მედ რო შედ ...გა ვიხ სე ნოთ 1956 წლის მარ ტის 
მოვ ლე ნე ბი; 1978 წლის აპ რი ლი; გა სუ ლი სა უ კუ ნის 80-ი ა ნი წლე ბის ეროვ ნუ ლი მოძ-
რა ო ბის აღ მავ ლო ბა...

ყო ვე ლი ვე ამან მძი მე სა ფიქ რა ლი გა უ ჩი ნა ხე ლი სუფ ლე ბის სა თა ვე ში მოს ვლის 
ჟი ნით შეპყ რო ბილ ახალ თა ო ბას ...და 90-ი ა ნი წლე ბის მე ო რე ნა ხევ რი დან და იწყ ეს 
ფიქ რი, რო გორ ჩა ეგ დოთ ხელ ში ხე ლი სუფ ლე ბა და აე ღოთ სა ზო გა დო ე ბის მარ თვის 
სა და ვე ე ბი. ..წარ მა ტე ბუ ლად აით ვი სეს ბოლ შე ვი კე ბის გა მოც დი ლე ბა (ა მი ტომ ნე ო-
ბოლ შე ვი კე ბიც უწო დეს მათ)...2003 წელს ხე ლი სუფ ლე ბა ში მო სუ ლი „ნაც მოძ რა ო-
ბის~ შე ტე ვა დე და უ ნი ვერ სი ტე ტის წი ნა აღ მდეგ უფ რო მას შტა ბუ რი, უფ რო და მან-
გრე ვე ლი, უფ რო „შე დე გი ა ნი~ იყო, ვიდ რე ნამ დვი ლი ბოლ შე ვი კე ბი სა... მოჩ ვე ნე ბი თი 
რე ფორ მა თით ქოს მთელ სა უნი ვერ სი ტე ტო სივ რცეს შე ე ხო, მაგ რამ სა გან გე ბოდ 
გა ი წი რა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის უნი ვერ სი ტე ტი... ერ თი კონ კრე ტუ ლი მა გა ლი თი: 
თუ სხვა უნი ვერ სი ტე ტებ ში „ოპ ტი მი ზა ცი ის მიზ ნით~ პრო ფე სორ -მას წავ ლე ბელ-
თა რა ო დე ნო ბა შემ ცირ და 3-4 %-ით, დე და უ ნი ვერ სი ტე ტი დან და ითხ ო ვეს 81 %...
ზე ი მობს უკა ნო ნო ბა, უსა მარ თლო ბა, ჩა ტარ და „პო ლი ტი ზე ბუ ლი~ კონ კურ სე ბი 
(2006,2009,2012 წლებ ში)... პრო ცე სებს გა ნათ ლე ბის მი ნის ტრის კა ხა ლო მა ი ას და 
მა შინ დე ლი რექ ტო რის მეშ ვე ო ბით მარ თა ვენ „რე ფორ მა ტო რე ბი~... „ხუ ლი გან~ პრო-
ფე სო რებს ასა მარ თლე ბენ ...და შეძ ლო ხე ლი სუფ ლე ბამ მარ თვის სა და ვე ე ბის ხელ-
ში აღე ბა. ..ი სევ გაჩ ნდნენ „ვარ დის ფე რი პრო ფე სო რე ბი~, „ნე ო კომ კავ შირ ლე ბი~ და 
„დამ შვიდ და~ უნი ვერ სი ტე ტი.

სა უ კუ ნო ვა ნი ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის ის ტო რი ა ში ეს ორი უმ ძი მე სი პე რი ო-
დი არ უნ და და ვი ვიწყ ოთ; უნ და მოხ დეს ამ პრო ცე სე ბის სა მარ თლებ რი ვი და მო რა-
ლუ რი შე ფა სე ბა; თუნ დაც იმი ტომ, რომ მსგავ სი აღარ გან მე ორ დეს... რა თა ივა ნე 
ჯა ვა ხიშ ვი ლი სა და მი სი ერ თგუ ლი თა ნა მებ რძო ლე ბის და ფუძ ნე ბუ ლი და ნა ლო ლი ა-
ვე ბი ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტი ისევ ეროვ ნუ ლი სუ ლის კვე თე ბი თა და ინ ტე რე სე ბით 
ემ სა ხუ როს ქარ თულ საქ მეს.



30

გიორგი გოგოლაშვილი

დღევანდელი რექტორატის პოზიცია

გა ზეთ „თბი ლი სის უნი ვერ სი ტე ტი სად მი~ მი ცე მულ ინ ტერ ვი უ ში გა ნათ ლე ბი სა 
და მეც ნი ე რე ბის მი ნის ტრი, ბა ტო ნი მი ხე ილ ჩხენ კე ლი უნი ვერ სი ტეტ ში ჩა სა ტა რე ბე-
ლი მო მა ვა ლი კონ კურ სე ბის თე მა საც შე ე ხო: „კონ კურ სან ტებს შო რის შე ირ ჩე ვა ღირ-
სე უ ლი და ვა კან სი ებს და ი კა ვე ბენ პრო ფე სი ო ნა ლე ბი. ჩვენ წლე ბის წინ ბევ რი კარ გი 
სპე ცი ა ლის ტი დავ კარ გეთ და დღეს ისი ნი კონ კუ რენტ უნი ვერ სი ტე ტებ ში მუ შა ო ბენ, 
თუმ ცა აქვთ სურ ვი ლი – დაბ რუნ დნენ. რო ცა ისი ნი და ი ნა ხა ვენ, რომ კონ კურ სი გამ-
ჭვირ ვა ლე და ობი ექ ტუ რი ა, შე მო ი ტა ნენ სა ბუ თებს ამ კონ კურ სში. მთა ვა რია მთელ-
მა სა ზო გა დო ე ბამ ირ წმუ ნოს, და ეს რწმე ნა უნ და იყოს რე ა ლო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი, 
რომ თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში კონ კურ სე ბი ტარ დე ბა ობი ექ ტუ რად, 
ისე, რო გორც ეს შე ე სა ბა მე ბა და ეკად რე ბა ჩვენს უნი ვერ სი ტეტს~.

ამ ინ ტერ ვი უს მი ცე მი სას ბა ტო ნი მი ხე ილ ჩხენ კე ლი დე და უ ნი ვერ სი ტე ტის პრო-
რექ ტო რი იყო. ესაა აღი ა რე ბა იმი სა, რაც მოხ და უახ ლო ეს წარ სულ ში და გაჩ ნდა 
სურ ვი ლი მდგო მა რე ო ბის გა მოს წო რე ბი სა. ..და ეს სა მარ თლი ა ნო ბის იმედ საც იძ ლე-
ვა... პირ ვე ლი ას წლე უ ლის ძნელ ბე დო ბა ნი გაკ ვე თი ლი უნ და იყოს მე ო რე ას წლე უ-
ლის თვის!... ბედ ნი ე რი იყოს მე ო რე ას წლე უ ლი დე და უ ნი ვერ სი ტე ტი სათ ვის!.. 

გიორგი გოგოლაშვილი
პროფესორი
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სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს ვუ ლო ცავთ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი-
სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის და არ სე ბი დან 100 წლის თა ვის სა ი უ ბი ლეო თა-
რიღს.

სა ქარ თვე ლოს მარ თლმა დი დე ბე ლი სა მო ცი ქუ ლო ეკ ლე სი ის ავ ტო კე ფა ლი-
ის აღ დგე ნა, ქვეყ ნის და მო უ კი დებ ლო ბის მო პო ვე ბა და უნი ვერ სი ტე ტის და არ სე ბა 
თით ქმის ერთ პე რი ოდ ში მოხ და. ეს მოვ ლე ნე ბი ჩვე ნი ქვეყ ნის ის ტო რი ა ში უმ ნიშ ვნე-
ლო ვა ნე სი თა რი ღე ბი ა, რაც, რა თქმა უნ და, არ იყო შემ თხვე ვი თი. მაგ რა მამ ფაქ ტე-
ბით მოგ ვრი ლი სა ყო ველ თა ო სი ხა რუ ლი დიდ ხან სარ გაგ რძე ლე ბუ ლა, რად გან მა ლე ვე 
ათე ის ტუ რი რე ჟი მი მძი მედ და აწ ვა ქვე ყა ნა საც და ეკ ლე სი ა საც. 

ამ ურ თუ ლეს პე რი ოდ ში უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი რო ლი სწო რედ თბი ლი სის სა ხელ-
მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ მა შე ას რუ ლა. იგი იქ ცა რო გორც მეც ნი ე რულ კვლე ვა თა გა-
მორ ჩე ულ ცენ ტრად, ასე ვე ცოდ ნის, სუ ლი ე რე ბის, ზნე ო ბის მა გა ლი თის მიმ ცე მად 
მთე ლი ერის თვის.

ეს იყო ამ პე რი ოდ ში ერ თა დერ თი ად გი ლი, სა დაც, დი დი წი ნა აღ მდე გო ბე ბის 
მი უ ხე და ვად, ღვი ო და და ვი თარ დე ბო და ეროვ ნუ ლი სუ ლის კვე თე ბა, აზ როვ ნე ბის ის 
წე სი, რა მაც სა ქარ თვე ლო ღირ სე უ ლად გა მო ა ტა რა დრო ის ქარ ცეცხ ლში.

უნი ვერ სი ტე ტის მე სა მე სარ თულ ზე, გუმ ბათ ქვეშ, ტა ძა რი ფუნ ქცი ო ნი რებ და; 
მარ თა ლი ა, შემ დეგ იგი ბიბ ლი ო თე კად გა და კეთ და, მაგ რამ მი სი მად ლი დღემ დე 
მოყ ვე ბა ამ კედ ლებს. ამი ტო მაც, ათე ის ტუ რი რე ჟი მის მძვინ ვა რე ბის ჟამ საც, პე და-
გოგ თა შო რის ყო ველ თვის იყ ვნენ ისეთ ნი, რო მელ ნიც ღვთის რწმე ნას, პირ და პირ 
თუ ირი ბად, უნერ გავ დნენ ახალ გაზ რდებს.

შე დე გი კი ამი სა იყო ის, რომ დრო ის უკუღ მარ თო ბით ფეხ მო კი დე ბულ კო მუ-
ნის ტურ იდე ო ლო გი ას თან და პი რის პი რე ბა, პირ ველ რიგ ში, ამ წი ა ღი დან ხდე ბო და, 
რა საც დე და ეკ ლე სია ყო ველ თვის გვერ დში ედ გა.

წარ სულს რომ თვალს ვავ ლებთ, შე იძ ლე ბა თა მა მად ვთქვათ, რომ ეს იყო სა-
ერ თო თავ და დე ბი სა და თავ და უ ზო გა ვი მოღ ვა წე ო ბის 100 წე ლი. აქ მო მუ შა ვე პრო-
ფე სორ -მას წავ ლე ბელ თა ვალ დე ბუ ლე ბა არც დღეს არის ნაკ ლე ბად მნიშ ვნე ლო ვა ნი, 
რად გან სა ქარ თვე ლოს ხვა ლინ დე ლი დღე ამ სივ რცე ში აღ ზრდილ ახალ გაზ რდებ ზე 
კვლა ვაც დი დად იქ ნე ბა და მო კი დე ბუ ლი.

უნი ვერ სი ტე ტის სა ი უ ბი ლეო თა რიღს კი დევ ერ თხელ გუ ლი თა დად ვუ ლო ცავთ 
ყვე ლას, გან სა კუთ რე ბით კი – უნი ვერ სი ტე ტის რექ ტორს, აკა დე მი უ რი საბ ჭოს წევ-
რებს, პრო ფე სორ -მას წავ ლებ ლებს, რექ ტო რატს, ყვე ლა თა ნამ შრო მელს, სტუ დენ-
ტებ სა და კურ სდამ თავ რე ბუ ლებს.
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ილია II

თქვენ ხართ დღე ვან დე ლი დღე სა ხე ლო ვა ნი ის ტო რი ი სა, თქვენ ხართ დი დი 
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის, კონ სტან ტი ნე აფ ხა ზის, გრი გოლ გვე ლე სი ა ნის, წმ. ექ ვთი მე 
თა ყა იშ ვი ლის, გი ორ გი ახ ვლე დი ა ნის, შალ ვა ნუ ცუ ბი ძის, დი მიტ რი უზ ნა ძის, გრი-
გოლ წე რეთ ლის, პავ ლე ინ გო როყ ვას, სი მონ ყა უხ ჩიშ ვი ლის, აკა კი შა ნი ძის, ან დრია 
რაზ მა ძის, იო სებ ყიფ ში ძის, კორ ნე ლი კე კე ლი ძი ის, პეტ რე მე ლი ქიშ ვი ლის, სი მონ ჯა-
ნა ში ას, არ ნოლდ ჩი ქო ბა ვას და სხვა სა ხე ლო ვან და დი დე ბულ მეც ნი ერ თა მემ კვიდ-
რე ნი და გზის გამ გრძე ლე ბელ ნი.

რა ო დენ დი დია ეს მი სია და რა ო დენ სა პა სუ ხის მგებ ლო!
შევ თხოვთ ღმერთს, ჩვენ ყვე ლას მოგ ვმად ლოს გუ ლი გო ნი ე რი, რა თა ღვთი სა 

და ქვეყ ნის სა დი დებ ლად იყოს ცხოვ რე ბაც და საქ მე ნიც ჩვენ ნი.

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი 
ილია II

※ ※ ※

 მეც ნი ე რე ბა და გა ნათ ლე ბა – თა ვის თა ვად უდი დე სი ფა სე უ ლო ბე ბი, ამავ-
დრო უ ლად, სხვა სი კე თე თა – თა ვი სუფ ლე ბის, კე თილ დღე ო ბის, გან ვი თა რე ბის აუ-
ცი ლე ბელ წი ნა პი რო ბებს წარ მო ად გე ნენ. ეს კარ გად ის მო დათ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვილს, 
პეტ რე მე ლი ქიშ ვილს, კონ სტან ტი ნე აფ ხაზს, ექ ვთი მე თა ყა იშ ვილს, დი მიტ რი უზ ნა-
ძეს, ჩვე ნი ქვეყ ნის სხვა უდი დეს შვი ლებს, რომ ლებ მაც უნი ვერ სი ტე ტის და არ სე ბა 
ცხოვ რე ბის უმ თავ რეს მიზ ნად და ი სა ხეს. ამ მიზ ნის ხორ ცშეს ხმით უნი ვერ სი ტე ტი 
იქ ცა მეც ნი ე რე ბის, კულ ტუ რი სა და აზ როვ ნე ბის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს კე რად, სა ზო-
გა დო ებ რი ვი ცხოვ რე ბის ძლი ერ ბურ ჯად, რო მე ლიც ერ თნა ი რად ძვირ ფა სია ყვე ლა 
ქარ თვე ლი სათ ვის.

 ჯერ კი დევ რუ სე თის იმ პე რი ის შე მად გენ ლო ბა ში ყოფ ნი სას, ყვე ლა ფე რი ეროვ-
ნუ ლის – კულ ტუ რის, ტრა დი ცი ე ბის ხან გრძლი ვი დევ ნის შემ დეგ, ავ ტო კე ფა ლი-
ის მო პო ვე ბას თან ერ თად, უნი ვერ სი ტე ტის და ფუძ ნე ბა იქ ცა გა დამ წყვეტ ნა ბი ჯად 
თა ვი სუფ ლე ბის გზა ზე, რო მე ლიც 1918 წელს სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის 
დეკ ლა რა ცი ით დაგ ვირ გვინ და. ეს ის ტო რი უ ლი მოვ ლე ნე ბი სა მი დე და ბო ძი ა, რო-
მელ თაც ჩვე ნი და მო უ კი დებ ლო ბა, თა ვი სუფ ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბი სა კენ სწრაფ ვა 
და ე ფუძ ნა.

დღე საც, უძ ვე ლე სი და თვით მყო ფა დი კულ ტუ რის მქო ნე სა ქარ თვე ლოს უკე-
თეს მო მა ვალ ზე ფიქ რი სას ბუ ნებ რი ვად წარ მო ვიდ გენთ უნი ვერ სი ტეტს, რო გორც 
ხვა ლინ დე ლი დღის ერ თ-ერთ მთა ვარ სამ ჭედ ლოს.

 წელს პირ ვე ლი ქარ თუ ლი უნი ვერ სი ტე ტის და არ სე ბი დან 100 წლის თავს ვზე-
ი მობთ. ჩვენ თან ერ თად სა უ კუ ნო ვან იუ ბი ლეს, იუ ნეს კოს ეგი დით, სა ერ თა შო რი სო 
თა ნა მე გობ რო ბაც აღ ნიშ ნავს.

 სა ზე ი მო წუ თებ ში, და მა არ სებ ლებ თან ერ თად, მად ლი ე რე ბის გრძნო ბით ვიხ-
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სე ნებთ ყვე ლას, ვინც სა კუ თა რი ცხოვ რე ბა დე და უ ნი ვერ სი ტეტს მი უძღ ვნა.
 მად ლო ბას გიხ დით პრო ფე სო რებ სა და მეც ნი ე რებს, ვინც დღეს გა დას ცემთ 

ფას და უ დე ბელ ცოდ ნა სა და გა მოც დი ლე ბას ქვეყ ნის ხვა ლინ დე ლი დღის მშე ნებ-
ლებს – ახალ გაზ რდო ბას, სტუ დენ ტებს, ვინც აუ დი ტო რი ებ სა თუ ლა ბო რა ტო რი ებ-
ში, ბიბ ლი ო თე კებ სა თუ სა მეც ნი ე რო ცენ ტრებ ში ცოდ ნის და უფ ლე ბით არამ ხო ლოდ 
სა კუ თარ ღირ სე ულ ცხოვ რე ბას, არა მედ ახალ – გა ნათ ლე ბულ და თა ვი სუ ფალ ადა-
მი ან თა სა ქარ თვე ლოს ქმნით. მად ლო ბა ყვე ლა თა ნამ შრო მელს, ვინც ამა ყად და და-
უ ღა ლა ვად ემ სა ხუ რე ბით უნი ვერ სი ტე ტის გან ვი თა რე ბას.

 რო გორც გა ნათ ლე ბის მი ნის ტრი, გპირ დე ბით თა ნად გო მას თქვენს ძა ლის ხმე-
ვა ში, რად გან მჯე რა, რომ იგი ახა ლი სა მეც ნი ე რო და შე მოქ მე დე ბი თი სი მაღ ლე ე ბის 
ათ ვი სე ბი სა და ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის სა წინ და რი ა. 

 თქვენ თან ერ თად, მთელ ჩვენ სა ზო გა დო ე ბას ვუ ლო ცავ იუ ბი ლეს და შემ დგომ 
წინ სვლას ვუ სურ ვებ პირ ველ ქარ თულ უნი ვერ სი ტეტს.

მიხეილ ჩხენკელი
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების

მინისტრი

※ ※ ※

 უნი ვერ სი ტე ტის 100 წლის იუ ბი ლეს ვუ ლო ცავ არამ ხო ლოდ უნი ვერ სი ტე ტე-
ლებს, არა მედ სრუ ლი ად სა ქარ თვე ლოს!

 უნი ვერ სი ტე ტის და არ სე ბა არ გახ ლავთ ლო კა ლუ რი მნიშ ვნე ლო ბის მოვ ლე ნა, 
რა საც ადას ტუ რებს ის ფაქ ტი, რომ ჩვე ნი 100-წლო ვა ნი იუ ბი ლე იუ ნეს კოს ეგი დით 
აღი ნიშ ნე ბა. ამ დე ნად, ეს არის ხაზ გას მა იმი სა, რომ ჩვენს იუ ბი ლეს სა ერ თა შო რი-
სო მას შტა ბით დამ სა ხუ რე ბუ ლად ვი ზე ი მებთ. ჩვენ მაქ სი მა ლუ რად გა მო ვი ყე ნებთ ამ 
სა ზე ი მო გან წყო ბას და ამ კონ ტაქ ტებს, რა თა გაღ რმავ დეს ურ თი ერ თო ბე ბი ჩვენს 
პარ ტნი ო რებ თან.

 დი დი მად ლო ბა მინ და გა და ვუ ხა დო ყვე ლას, ვინც მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღო თსუ -
-ის იუ ბი ლეს ღირ სე უ ლად აღ ნიშ ვნა ში, უნი ვერ სი ტე ტი სად მი მხარ და ჭე რა ში, რაც 
გა მო ი ხა ტე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პრო ექ ტე ბის და ფი ნან სე ბა ში 
– იგეგ მე ბა უნი ვერ სი ტე ტის მე ო რე კორ პუ სის რე ა ბი ლი ტა ცი ა, უკ ვე გად მოგ ვე ცა 
სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის მქო ნე სტუ დენ ტუ რი სა ერ თო საცხ ოვ რე ბე ლი ლის-
ზე, უნი ვერ სი ტე ტის 100 წლის სა ი უ ბი ლეო თა რი ღის აღ სა ნიშ ნა ვად სა ქარ თვე ლოს 
ეროვ ნულ მა ბან კმა 5 ლა რის ნო მი ნა ლის ვერ ცხლის სა კო ლექ ციო მო ნე ტა გა მო უშ ვა, 
ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრომ უნი ვერ სი ტეტს გად მოს ცა 
თბი ლი სის პა თა ნა ტო მი ის ცენ ტრი, სა დაც ჩვე ნი სა მე დი ცი ნო ფა კულ ტე ტის სტუ-
დენ ტებს პრაქ ტი კუ ლი მე ცა დი ნე ო ბე ბი უტარ დე ბათ. ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი 
გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრომ, ასე ვე, კონ კურ სი გა მო აცხ ა და თსუ -ის სა ი უ ბი ლეო სა-
ფოს ტო მარ კის ეს კიზ ზე, უახ ლო ეს მო მა ვალ ში გა და იჭ რე ბა მას შტა ბუ რი სა ერ თო 
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საცხ ოვ რებ ლის აშე ნე ბის სა კითხი – სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის 
სა მი ნის ტრომ გა მო აცხ ა და ინ ტე რეს თა გა მო ხატ ვა მას შტა ბუ რი სა ერ თო საცხ ოვ-
რებ ლის მშე ნებ ლო ბა ზე. ეს პრო ექ ტი სა ბო ლო ოდ გა დაწყ ვეტს სტუ დენ ტთათ ვის 
სა ერ თო საცხ ოვ რებ ლის პრობ ლე მას არამ ხო ლოდ თსუ- სათ ვის, არა მედ სხვა უნი-
ვერ სი ტე ტე ბის თვი საც.

 ჩვენ ვა მა ყობთ, რომ სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლი უნი ვერ სი ტე ტი დღე საც ლი-
დე რია და რე გი ონ ში პირ ვე ლი ად გი ლი უკა ვია კვლე ვე ბის, იმ პაქ ტფაქ ტო რი ან გა-
მო ცე მებ ში პუბ ლი კა ცი ე ბის მი ხედ ვით და მსოფ ლი ოს სა უ კე თე სო უნი ვერ სი ტე ტე ბის 
2%-ში შე დის.

უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, სტუ დენ ტებს, პრო ფე სორ -მას წავ ლებ ლებს, მეც ნი ერ -
თა ნამ შრომ ლებს და უნი ვერ სი ტე ტის ყვე ლა თა ო ბის კურ სდამ თავ რე ბულს (ჩვენ ხომ 
300000-ზე მეტ ნი ვართ) ვუ ლო ცავ ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 100 წლის იუ ბი ლეს!

გიორგი შარვაშიძე
თსუ-ის რექტორი
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მსოფლიოს ფინანსური კრიზისები: გამომწვევი მიზეზები და დაძლევის 

გზები

ვასილ კაციაშვილი
ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი

 ფი ნან სუ რი კრი ზი სი, რო მე ლიც პე რი ო დუ ლად ჩნდე ბა კონ კრე ტულ ის-
ტო რი ულ დრო სა და სივ რცე ში/ გე ოგ რა ფი ულ არე ალ ში, მეტ -ნაკ ლე ბად, ყვე-
ლა ქვე ყა ნას აქვს გა და ტა ნი ლი, მაგ რამ ზო გი ერ თი კრი ზი სი, რო მე ლიც „ე კო-
ნო მი კუ რი ცუ ნა მი ვით“ გა და უვ ლის მთელ მსოფ ლი ოს, სე რი ო ზულ საფ რთხეს 
უქ მნის მის შემ დგომ გან ვი თა რე ბას. 

ამ გვა რი გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი სხვა-
დას ხვა ქვეყ ნის თვის მეტ -ნაკ ლე ბად ერ თნა ი რი ა. კრი ზი სი თავ და პირ ვე ლად 
გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში არ სე ბულ მსხვილ ფი ნან სურ ცენ ტრებ ში ვი თარ-
დე ბა და შემ დეგ ეტა პობ რი ვად ვრცელ დე ბა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ზე. სა ბო-
ლო ოდ კი, სწო რედ ეს უკა ნას კნელ ნი ზა რალ დე ბი ან ყვე ლა ზე მე ტად. 

რა იწ ვევს გლო ბა ლურ კრი ზისს და რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია მი სი 
პროგ ნო ზი რე ბა და შე სა ბა მი სად, მი სი დრო უ ლი პრე ვენ ცი ა? ჩვე ნი აზ რით, 
მსოფ ლიო ის ტო რი უ ლი მა გა ლი თე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა- გაც ნო ბი ე რე ბა ერ თ-ერ-
თი უმ თავ რე სი ია რა ღია მო სა ლოდ ნე ლი კრი ზი სის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. 
სტა ტი ა ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლია მსოფ ლიო კრი ზი სე ბის მცი რე ის ტო რი ულ ექ-
სკურ სი და გან ხი ლუ ლია მა თი გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი და მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი. 
ასე ვე, დას კვნის სა ხით წარ მოდ გე ნი ლის კრი ზი სის დაძ ლე ვის ავ ტო რი სე უ ლი 
მო საზ რე ბე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი კრი ზი სი; სა ბან კო- საკ რე-
დი ტო სის ტე მა; სა ხელ მწი ფოს სა ფი ნან სო/ სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კა; სა ერ თა-
შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დი (IMF); მსოფ ლიო ბან კი; ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცი ა; 
ეროვ ნუ ლი სა ვა ლუ ტო კურ სის წო ნას წო რო ბა. 

 გლობალური კრიზისები – მიზეზები და შედეგები

თუ გა დავ ხე დავთ მსოფ ლი ოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ას, თვალ-
ნათ ლივ და ვი ნა ხავთ, რომ კა ცობ რი ო ბა არა ერ თხელ დამ დგა რა გლო ბა ლუ რი ფი ნან-
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სუ რი კრი ზი სის წი ნა შე. ამ გვა რი „ე კო ნო მი კუ რი ცუ ნა მი~ პე რი ო დუ ლად და ა ტყდე ბა 
ხოლ მე მსოფ ლი ოს და სე რი ო ზულ საფ რთხეს უქ მნის მის შემ დგომ გან ვი თა რე ბას [1, 
გვ. 95] .

გლო ბა ლუ რი ფი ნან სუ რი კრი ზი სის გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბი, პირ ველ რიგ ში, სა ძი-
ე ბე ლია გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კურ პო ლი ტი კა ში (მა გა ლი-
თად, აშ შ-ში, გფრ-ში, დიდ ბრი ტა ნეთ ში, საფ რან გეთ ში). თავ და პირ ვე ლად კრი ზი სი 
სწო რედ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში არ სე ბულ მსხვილ ფი ნან სურ ცენ ტრებ ში ვი თარ-
დე ბა და შემ დეგ ეტა პობ რი ვად ვრცელ დე ბა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ზე. სა ბო ლო ოდ 
კი გა მო დის, რომ ქვეყ ნე ბი, რომ ლებ საც კრი ზი სი არ გა მო უწ ვე ვი ათ და შე სა ბა მი სად, 
არც მის შე დე გებ ზე არი ან პა სუ ხის მგე ბელ ნი, ყვე ლა ზე მე ტად ზა რალ დე ბი ან [2].

სა ერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის (IMF) 2009 წლის მო ნა ცე მე ბით, გან-
ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი ზრდის და ცე მა უფ რო მა ღა ლი იყო, ვიდ რე 
ინ დუს ტრი ულ ქვეყ ნებ ში. კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ გლო ბა ლურ მა ფი ნან სურ მა კრი-
ზის მა, რო მე ლიც ინ დუს ტრი ულ ქვეყ ნებ ში წარ მო იშ ვა, უფ რო და ა ზი ა ნა გან ვი თა-
რე ბა დი ქვეყ ნე ბი. მა გა ლი თად, გა მო იწ ვია მო სახ ლე ო ბის ერთ სულ ზე შე მო სავ ლის 
შემ ცი რე ბა/ ვარ დნა. მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი ას პექ ტით, კრი ზის მა გა მო ავ ლი ნა სა გა რეო 
ვაჭ რო ბის უარ ყო ფი თი სალ დო და სა გა და სა ხა დო ბა ლან სის დე ფი ცი ტი, სა ვა ლუ ტო 
რე ზერ ვე ბის შემ ცი რე ბა, ვა ლუ ტის დე ვალ ვა ცი ა/ გა უ ფა სუ რე ბა, გაზ რდი ლი ინ ფლა-
ცი ა, სა ხელ მწი ფო ვა ლე ბის და სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის დე ფი ცი ტის ზრდა, რა მაც 
პირ და პი რი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა მო სახ ლე ო ბის ცხოვ რე ბის პი რო ბებ ზე.

მარ თა ლი ა, სა ერ თა შო რი სო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ებ მა არა ერ თი ნა ბი ჯი გა-
დად გეს გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში კრი ზი სის შე დე გე ბის შე სამ ცი რებ ლად, მაგ რამ სა-
ერ თა შო რი სო დის კუ სი ე ბის დღის წეს რიგ ში ყო ველ თვის მკა ფი ოდ იყო (და კვლა ვაც 
არის) გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მდი და რი ქვეყ ნე ბის ფი ნან სუ რი ინ ტე რე სე ბი. 

რა იწ ვევს გლო ბა ლურ კრი ზისს და რამ დე ნად შე საძ ლე ბე ლია მი სი პროგ ნო ზი-
რე ბა და შე სა ბა მი სად, მი სი დრო უ ლი პრე ვენ ცი ა? ჩვე ნი აზ რით, მსოფ ლიო ის ტო-
რი უ ლი მა გა ლი თე ბის გა ა ნა ლი ზე ბა- გაც ნო ბი ე რე ბა ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სი ია რა ღია 
მო სა ლოდ ნე ლი კრი ზი სის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად. ქვე მოთ გან ვი ხი ლავთ გლო ბა-
ლურ კრი ზი სებს, რა მაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი გავ ლე ნა იქო ნია იმ ჟა მინ დელ მსოფ ლი ო ზე 
და მი მო ვი ხი ლავთ მათ გა მომ წვევ მი ზე ზებ სა და მი ღე ბულ შე დე გებს. 

1772 წლის საკ რე დი ტო კრი ზი სი. კრი ზი სი ლონ დონ ში და იწყო და სწრა ფად 
მო ე დო და ნარ ჩენ ევ რო პას. 1760-ი ა ნი წლე ბის შუა ხა ნებ ში ბრი ტა ნე თის იმ პე რი ამ 
უზარ მა ზა რი სიმ დიდ რე და აგ რო ვა კო ლო ნი უ რი დაპყ რო ბე ბი სა და ვაჭ რო ბის წყა-
ლო ბით, რა მაც ბრი ტა ნულ ბან კებს გა და ჭარ ბე ბუ ლი ოპ ტი მიზ მი და სწრა ფი საკ რე-
დი ტო გა ფარ თო ე ბის ილუ ზია შე უქ მნა. ეს აღ ტკი ნე ბა მო უ ლოდ ნე ლად დას რულ და 
1772 წლის 8 ივ ნისს, რო დე საც გა და სა ხა დე ბი სათ ვის თა ვის არი დე ბის მიზ ნით ბრი-
ტა ნე თის ერ თ-ერ თი სა ბან კო სახ ლის წარ მო მად გე ნე ლი – ალექ სან დრე ფორ დი საფ-
რან გეთ ში გა იქ ცა. ეს ამ ბა ვი სწრა ფად გავ რცელ და და გა მო იწ ვია სა ბან კო პა ნი კა ინ-
გლის ში, კერ ძოდ, და ში ნე ბულ მა კრე დი ტო რებ მა და იწყ ეს ბრი ტა ნე თი დან თან ხე ბის 
მყი სი ე რი გა ტა ნა. კრი ზი სი სწრა ფად გავ რცელ და შოტ ლან დი ა ში, ნი დერ ლან დებ ში, 
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ევ რო პის სხვა ნა წი ლებ სა და ბრი ტა ნე თის ამე რი კულ კო ლო ნი ებ ში. რო გორც ის ტო-
რი კო სე ბი აცხ ა დე ბენ, ამ კრი ზი სის ეკო ნო მი კუ რი გა მო ძა ხი ლი იყო სა ყო ველ თა ოდ 
ცნო ბი ლი „ბოს ტო ნის ჩა ის სმის~ პრო ტეს ტი და ამე რი კუ ლი რე ვო ლუ ცი ა. 

 კრი ზი სი გერ მა ნი ა ში. გერ მა ნი ა ში კრი ზი სი და იწყ ო1923 წელს, მა შინ რო დე-
საც გერ მა ნი ამ შეწყ ვი ტა რე პატ რი ატ თათ ვის (უცხო ქვეყ ნი მო ქა ლა ქე ე ე ბი, რომ ლე-
ბიც დრო ე ბით სა მუ შა ოდ სხვა ქვე ყა ნა ში არი ან ჩა სუ ლე ბი) სა მუ შა ოს ანაზღ ა უ რე ბის 
გა დახ და. სი ტუ ა ცია უკონ ტრო ლო გახ და იმის გა მოც, რომ გერ მა ნე ლე ბი უკ მა ყო-
ფი ლო იყ ვნენ იმ ჟა მად ქვე ყა ნა ში გან ვი თა რე ბუ ლი ფი ნა ნა სუ რი გარ თუ ლე ბე ბით. 
შე დე გად, აჯან ყე ბამ მთე ლი ქვე ყა ნა მო იც ვა და 1923 წელს ვა ი მა რის რეს პუბ ლი კა 
კო ლაფ სის პი რას მი ვი და. მთავ რო ბის მცდე ლო ბის მი უ ხე და ვად, გა მო ეს წო რე ბი ნა 
მდგო მა რე ო ბა, სი ტუ ა ცია კონ ტროლს აღარ ექ ვემ დე ბა რე ბო და. კრი ზი სის დაძ ლე-
ვის მიზ ნით, ქვეყ ნის მთავ რო ბის მი ერ ქა ღალ დის ფუ ლის დი დი რა ო დე ნო ბით გა-
მოშ ვე ბამ და მის მა უე ცარ მა მოზღ ვა ვე ბამ ეკო ნო მი კა ში ზო გა დი გა ფიც ვე ბის ფონ-
ზე, მოთხ ოვ ნა- მი წო დე ბის შე უ სა ბა მო ბა გა მო იწ ვია (წარ მო ე ბუ ლი სა ქონ ლის /პრო-
დუქ ტის სიმ ცი რე და ფუ ლის სი ჭარ ბე), რა საც შე დე გად მოჰ ყვა ჰი პე რინ ფლა ცია და 
პირ ვე ლი მსოფ ლიო ომის შე დე გად და სუს ტე ბუ ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი სი ტუ ა ცი ის 
კი დევ უფ რო დამ ძი მე ბა. და ი კარ გა ფა სებ ზე კონ ტრო ლი, მა გა ლი თად პუ რი, რო მე-
ლიც 1923 წლის იან ვარ ში ღირ და 250 მარ კა, 1923 წლის ნო ემ ბერ ში 200 მლნ მარ-
კამ დე გა ი ზარ და. გერ მა ნუ ლი მარ კა არ ნა ხუ ლი სის წრა ფით გა უ ფა სურ და. ფა სე ბის 
ზრდა კრი ზი სის დროს უკ ვე პა რა დოქ სულ სი ტუ ა ცი ამ დე მი ვი და: ადა მი ა ნებ მა ფუ-
ლის საწ ვა ვად და სათ ბობ მა სა ლად გა მო ყე ნე ბა და იწყ ეს; ხალხს ხელ ფა სე ბი ჩე მოდ-
ნე ბით გა მოჰ ქონ დათ; იყო ასე თი შემ თხვე ვაც, რომ უყუ რადღ ე ბოდ და ტო ვე ბუ ლი 
ჩე მოდ ნი დან ქურ დმა ფუ ლი და ტო ვა და მხო ლოდ ჩე მო და ნი მო ი პა რა; პა ტა რა ბიჭს, 
რო მელ საც შე აწყ ვე ტი ნეს ფეხ ბურ თის თა მა ში და ორი პუ რის სა ყიდ ლად გაგ ზავ ნეს, 
მა ღა ზი ა ში მის ვლი სას ფა სე ბი იმ დე ნად გაზ რდი ლი დახ ვდა, რომ მხო ლოდ ერ თი პუ-
რის ყიდ ვა შეძ ლო. გან სა კუთ რე ბით მძი მე იყო ფიქ სი რე ბუ ლი შე მო სავ ლის მქონ დე 
პენ სი ო ნერ თა ხვედ რი. ერ თმა პენ სი ო ნერ მა ქალ მა სახ ლი გა ყი და, რა თა აღე ბუ ლი 
ფუ ლით თა ვი გა ე ტა ნა, მაგ რამ რამ დე ნი მე კვი რის შემ დეგ ეს ფუ ლი საკ მა რი სიც კი 
არ იყო პუ რის სა ყიდ ლად. 

1929-1939 წლე ბის დი დი დეპ რე სი ა. ეს იყოXX სა უ კუ ნის ყვე ლა ზე სა ში ნე ლი 
ეკო ნო მი კუ რი და ფი ნან სუ რი კრი ზი სი. ბევ რი მი იჩ ნევს, რომ 1929 წლის კრი ზის მა 
აშ შ-ის ეკო ნო მი კა, პრაქ ტი კუ ლად, მი წას თან გა ას წო რა. ამან კი ქვე ყა ნა ში ყვე ლა-
ზე მძი მე და ხან გრძლი ვი დეპ რე სია გა მო იწ ვი ა, ვიდ რე მსოფ ლი ოს რო მე ლი მე ინ-
დუს ტრი ულ ქვე ყა ნა ში ოდეს მე ყო ფი ლა. კრი ზი სის ერ თ-ერთ გა მომ წვევ წი ნა პი რო ბა 
იყო ის, რომ 20-ი ან წლებ ში აშ შ-ში სა მომ ხმა რებ ლო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა ძა ლი ან 
გა ი ზარ და, გაჩ ნდა შე უ სა ბა მო ბა ქვეყ ნის სა წარ მოო უნარ სა და მო სახ ლე ო ბის მყიდ-
ვე ლო ბი თუ ნა რი ა ნო ბას შო რის. გარ და ამი სა, ამე რი კუ ლი სა ექ სპორ ტო სა ქო ნე ლი 
ევ რო პა შიც ძნე ლად საღ დე ბო და. მო ი მა ტა აქ ცი ე ბის ფას მა სა ფონ დო ბირ ჟებ ზე, ვი-
ნა ი დან დაგ როვ და დი დი რა ო დე ნო ბის უძ რა ვი ქო ნე ბა მზარ დი და წარ მა ტე ბუ ლი 
სა წარ მო ე ბის სა ხით. აქ ცი ე ბის ფა სი მუდ მი ვად იმა ტებ და, რა მაც გა მო იწ ვია მო სახ-
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ლე ო ბის ჩაბ მა გაშ მა გე ბულ სა ბირ ჟო თა მაშ ში სა ფონ დო და უძ რა ვი ქო ნე ბის ბირ-
ჟებ ზე. ეს ლა მის სა ერ თო ეროვ ნუ ლი ჰო ბი გახ და, მო სახ ლე ო ბა ყიდ და უძ რავ ქო ნე-
ბას, ბან კე ბი დან გა მოჰ ქონ დათ კრე დი ტე ბი, რა თა შე ე ძი ნა აქ ცი ე ბი და უფ რო მა ღალ 
ფა სად გა ე ყი და. 1923 წელს გა ი ყი და 236 მლნ აქ ცი ა, ხო ლო 1928 წელს 1125 მლნ.
Ⴐამ გვა რი პრო ცე სი დიდ ხანს ვერ გაგ რძელ დე ბო და, რად გან მსოფ ლიო ვაჭ რო ბას 
და ეკო ნო მი კას უფ რო და უფ რო ემა ტე ბო და პრობ ლე მე ბი. 1929 წელს შე მოდ გო-
მა ზე აქ ცი ე ბის ფას მა კლე ბა და იწყ ო, რად გან ამე რი კელ მე წარ მე ებს შე უმ ცირ დათ 
მო გე ბა და და უგ როვ დათ დი დი რა ო დე ნო ბით გა უ ყი და ვი უძ რა ვი ქო ნე ბა. Ⴐბან კებ-
თან იმედ გაც რუ ე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის გრძე ლი რი გე ბი იდ გა. კრი ზი სი და მან გრევ ლად 
სოფ ლის მე ურ ნე ო ბას, მცი რე სა წარ მო ებს და მძი მე მრეწ ვე ლო ბა საც შე ე ხო. სწრა-
ფად გან ვი თა რე ბუ ლი სა ავ ტო მო ბი ლო ინ დუს ტრი აც ადექ ვა ტურ შე დე გამ დე მი ვი და 
და ავ ტო მო ბი ლე ბის გა ყიდ ვა 65%-ით და ე ცა. 1929 წლი დან 1932 წლამ დე სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის შე მო სავ ლე ბი 70%-ით შემ ცირ და. ყვე ლა ზე დი დი ზა რა ლი კი ბამ ბის, 
თამ ბა ქოს და მარ ცვლე უ ლი კულ ტუ რე ბის მწარ მო ებ ლებ მა გა ნი ცა დეს. ნი უ -ორ კის 
ბირ ჟის გა კოტ რე ბამ არც საქ მი ან ადა მი ა ნებს აუ ა რა გვერ დი – ბო ლო მო უ ღო მათ 
და ნა ზო გებს, კა პი ტალ და ბა დე ბებ სა და გა სა ღე ბის ბა ზარს.

კრი ზი სის დროს, აშშ-ს ფე დე რა ლურ მა სა რე ზერ ვო სის ტე მამ ბან კე ბი თა ვის 
ნე ბა ზე მი უშ ვა და ჩა სა ძი რად გას წი რა, რად გან უუ ნა რო იყო ამ მდგო მა რე ო ბა ში რა-
ი მე გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ე ღო. შე დე გად, სა ბან კო სექ ტორ მა სრუ ლი კა ტას ტრო ფა 
გა ნი ცა და – 1930 წელს 1352 ბან კი და ი ხუ რა, ხო ლო სა მი წლის შემ დეგ ეს ციფ რი 
4004-მდე გა ი ზარ და. 1933 წლის თე ბერ ვალ ში მი ჩი გა ნის შტატ ში 8 დღით და ი ხუ რა 
ბან კე ბი, რად გან დეტ რო ი ტის ცენ ტრა ლურ მა ბან კებ მა ვერ შეძ ლეს და ვა ლი ა ნე ბე-
ბის გა დახ და .იმ წელს უმუ შევ რო ბამ 13 მლნ მი აღ წი ა. შრო მი სუ ნა რი ა ნი მო სახ ლე ო-
ბის მხო ლოდ 27%-მა შეძ ლო ამ მდგო მა რე ო ბას გარ კვე ულ წი ლად გამ კლა ვე ბო და. 
მლნ-ზე მე ტი ადა მი ა ნი უკი დუ რეს გა ჭირ ვე ბას გა ნიც დი და. 

1973 წლის ნავ თო ბის კრი ზი სი. აღ ნიშ ნუ ლი კრი ზი სი მა შინ და იწყ ო, რო დე-
საც ოპე კის (Organization of Petroleum Exporting Countries) ნავ თობ პრო დუქ ტის 
ექ სპორ ტი ორ მა ქვეყ ნებ მა და პირ ველ რიგ ში, არა ბულ მა ქვეყ ნებ მა გა დაწყ ვი ტეს აშ-
შ-თვის სა მა გი ე როს გა დახ და ის რა ე ლის თვის ია რა ღის მი წო დე ბის სა პა სუ ხოდ (ა რა-
ბეთ -ის რა ე ლის მე-4 ომის დროს). კერ ძოდ, ოპე კის ქვეყ ნებ მა ნავ თო ბის ემ ბარ გო 
გა მო აცხ ა დეს, რა მაც აშ შ-სა და მი სი მო კავ ში რე ე ბი სათ ვის ნავ თო ბის ექ სპორ ტის 
შე ფერ ხე ბა გა მო იწ ვი ა. ნავ თო ბის სიმ ცი რემ და ფა სე ბის ზრდამ აშ შ-სა და სხვა გან-
ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სი გა ნა პი რო ბა, რა საც მა ლე ვე მოჰ ყვა 
ინ ფლა ცია და ეკო ნო მი კუ რი სტაგ ნა ცი ა. აღ ნიშ ნულ ფაქტს ეკო ნო მის ტებ მა „სტაგ-
ფლა ცი ა~ უწო დეს (სტაგ ნა ცი ა +ინ ფლა ცი ა). კრი ზი სის დაძ ლე ვას და ინ ფლა ცი ის 
დო ნის შემ ცი რე ბას რამ დე ნი მე წე ლი დას ჭირ და. 

აღ მო სავ ლეთ აზი ის 1997 წლის კრი ზის. კრი ზი სი ტა ი ლან დში წარ მო იშ ვა და 
სწრა ფად გავ რცელ და აღ მო სავ ლეთ აზი ი სა და მის პარ ტნი ორ სა ვაჭ რო ქვეყ ნებ-
ში. გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი დან წა მო სულ მა სპე კუ ლა ცი უ რი კა პი ტა ლის ნა კა დებ მა 
აღ მო სავ ლეთ აზი ის ქვეყ ნე ბის (კერ ძოდ, ტა ი ლან დის, ინ დო ნე ზი ის, მა ლა ი ზი ის, სინ-
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გა პუ რის, ჰონ გ-კონ გის და სამ ხრეთ კო რე ის) ეკო ნო მი კა ში ოპ ტი მიზ მის პრო ვო ცი-
რე ბა მო ახ დი ნა, რა საც შე დე გად მოჰ ყვა სეს ხე ბის გა ცე მა უზ რუნ ველ ყო ფის გა რე შე 
და დიდ ძა ლი ვა ლის დაგ რო ვე ბა. 1997 წლის ივ ლის ში ტა ი ლან დის მთავ რო ბას უნ და 
და ე ტო ვე ბი ნა აშ შ-ის დო ლა რის მი მართ არ სე ბუ ლი ფიქ სი რე ბუ ლი გაც ვლი თი კურ-
სი, რა მაც გა მო იწ ვია აზი ის ფი ნან სურ ბა ზარ ზე პა ნი კის ტალ ღა და მი ლი არ დო ბით 
დო ლა რის უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი რე ბის ფარ თო გა და ნა წი ლე ბა. მსოფ ლიო კვლავ ფი-
ნან სუ რი კრი ზი სის შიშ ში გა ეხ ვა. წლე ბი დას ჭირ და მდგო მა რე ო ბის შეც ვლას. სა ერ-
თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონდს და ე ვა ლა სპე ცი ა ლუ რი ბე ი ლა უთ პა კე ტე ბის შექ მნა 
(bailout packages) და ზა რა ლე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის და სახ მა რებ ლად. 

2007-2008 წლე ბის ფი ნან სუ რი კრი ზი სი. ეს იყო ყვე ლა ზე მწვა ვე კრი ზი სი 
მსოფ ლიო ეკო ნო მი კურ ის ტო რი ა ში 1929-33 წლე ბის დი დი დეპ რე სი ის შემ დეგ, რო-
მელ მაც მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი ბა ზა რი და ან გრი ა. კრი ზი სი გა მო იწ ვია მსოფ ლი ო ში 
ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე მსხვი ლი სა ინ ვეს ტი ციო ბან კის – Lehman Brother’s -ის გა კოტ-
რე ბამ, რა საც მოჰ ყვა ბევ რი ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტის ჩა მოშ ლა. 

კრი ზი სის მთა ვა რი მი ზე ზი აშ შ-ში „უძ რა ვი ქო ნე ბის ბუშ ტი~ იყო – უძ რავ ქო-
ნე ბა ზე ფა სე ბის სწრა ფი ზრდა 2001-2006 წლებ ში, რაც რამ დე ნი მე ეკო ნო მის ტის 
გაფ რთხი ლე ბის მი უ ხე და ვად, 2007 წლის პირ ველ ნა ხე ვარ ში ფა სე ბის სწრა ფი და ცე-
მით დას რულ და. თა ვის მხრივ, უძ რა ვი ქო ნე ბის ბუშ ტი მნიშ ვნე ლოვ ნად იყო და მო კი-
დე ბუ ლი 2000 წელს სუბ სტან დარ ტუ ლი იპო თე კე ბის შე მო ღე ბა ზე. თუ 2000 წლამ-
დე ბან კე ბი აფი ნან სებ დნენ სეს ხის მხო ლოდ 80 %-ს (LTV=0.8), ხო ლო საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თი თით ქმის უნი ვერ სა ლუ რად ფიქ სი რე ბუ ლი იყო (რაც ფიქ სი რე ბულ ყო-
ველ თვი ურ გა დახ დებს გუ ლის ხმობ და), 2000 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი პო პუ ლა რუ ლი 
გახ და სუბ სტან დარ ტუ ლი სეს ხე ბი, რაც არ მო ითხ ოვ და მსეს ხებ ლის თა ნა მო ნა წი ლე-
ო ბას (რაც მნიშ ვნე ლოვ ნად ზრდი და ბან კის რისკს), ხო ლო საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე-
თე ბი ხშირ შემ თხვე ვა ში მხო ლოდ თა ვი დან (2-3 წე ლი) იყო ფიქ სი რე ბუ ლი და კონ-
კრე ტუ ლი პე რი ო დის გას ვლის შემ დეგ ხდე ბო და მცუ რა ვი (ებ მე ბო და რა LIBOR-ს 
ან სხვა მსგავს ეტა ლო ნურ ინ დექსს). სუბ სტან დარ ტუ ლი იპო თე კე ბის პო პუ ლა რი-
ზა ცი ამ მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ზარ და მოთხ ოვ ნა უძ რავ ქო ნე ბა ზე, რა მაც, შე სა ბა მი სად, 
ხე ლი შე უწყო ფა სე ბის უპ რე ცე დენ ტო ზრდას სექ ტორ ში. ამას თან, საცხ ოვ რე ბე ლი 
სახ ლე ბის ფა სე ბის ზრდით წა ხა ლი სე ბულ მა მე პატ რო ნე ებ მა ხშირ შემ თხვე ვა ში მე ო-
რე იპო თე კით დატ ვირ თეს სა კუ თა რი სახ ლე ბი და უძ რა ვი ქო ნე ბა. შე დე გად, 2006 
წლის თვის აშ შ-ის ში და მე ურ ნე ო ბე ბის ვალ მა მი აღ წია გან კარ გვა დი შე მო სავ ლის 127 
%-ს, ხო ლო და ნა ზო გი და ე ცა თით ქმის 0 %-მდე.

საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის ზრდას თან ერ თად, ყო ველ თვი უ რი გა დახ დე ბიც 
შე სა ბა მი სად გა ი ზარ და, რა მაც დე ფოლ ტე ბი სა და სა ბან კო სის ტე მა ში ცუ დი (ა მო-
უ ღე ბა დი/ პრობ ლე მუ რი) სეს ხე ბის დო ნის ზრდა გა მო იწ ვი ა. საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე-
თე ბის ზრდის პა რა ლე ლუ რად და იწყო ფა სე ბის და ცე მა უძ რა ვი ქო ნე ბის სექ ტორ ში, 
რა მაც კი დევ უფ რო გა ა უ ა რე სა სუბ სტან დარ ტუ ლი იპო თე კა რე ბი სა და იპო თე კე ბის 
გამ ცე მი ბან კე ბის ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბა.

ფი ნან სუ რი კრი ზი სი გას ცდა უძ რა ვი ქო ნე ბის სექ ტორს 2007 წლის მა ის -ივ-
ლის ში, რო დე საც გა კოტ რდა რამ დე ნი მე ჰეჯ ფონ დი (მათ შო რის სა ინ ვეს ტი ციო 
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ბანკ ბე არ -სტერ ნზი), რო მელ თა პორ ტფე ლებ ში სუბ სტან დარ ტულ იპო თე კებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის წი ლი მა ღა ლი იყო. აგ ვის ტო ში ფი ნან სურ 
ბაზ რებ ზე საკ მაო პე სი მიზ მით უყუ რებ დნენ ამე რი კულ და ევ რო პულ ფი ნან სურ ინ-
სტი ტუ ტებს, რომ ლებ მაც ინ ვეს ტი ცი ე ბი ჩა დეს იპო თე კებ თან და კავ ში რე ბულ ფი ნან-
სურ პრო დუქ ტებ ში [3].

სექ ტემ ბერ ში პა ნი კამ კო მერ ცი უ ლი სექ ტო რიც მო იც ვა, რო დე საც ბრი ტა ნეთ ში 
პირ ვე ლად XIX სა უ კუ ნის მე რე და ფიქ სირ და სა დე პო ზი ტო პა ნი კა, რო დე საც დე პო-
ზი ტა რებ მა ძალ ზე სწრა ფად გა ი ტა ნეს (ან სცა დეს გა ე ტა ნათ) თა ვი სი და ნა ზო გი ბან-
კი დან, რა საც, სა ბო ლოო ან გა რი შით, ამ ბან კის ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია მოჰ ყვა. მი უ ხე და-
ვად იმი სა, რომ აშ შ-ის ხე ლი სუფ ლე ბა ეცა და ფი ნან სურ ბაზ რებ ზე შექ მნი ლი პა ნი კის 
დაწყ ნა რე ბას ლიკ ვი დო ბის მსხვი ლი ინექ ცი ე ბით, კრი ზი სი კი დევ უფ რო გაღ რმავ და. 
2008 წლის მარ ტში ნი უ -ი ორ კის ფე დე რა ლურ მა ბან კმა სცა და ბანკ ბე არ სტერ ნზის 
გა დარ ჩე ნა, თუმ ცა უშე დე გოდ და რამ დე ნი მე დღის შემ დეგ ის კრი ზი სამ დე ლი ღი რე-
ბუ ლე ბის და ახ ლო ე ბით 7.5 %-ად იყი და ბან კმა JP Morgan Chase. 2008 წლის სექ-
ტემ ბერ ში აშ შ-ის მთავ რო ბა იძუ ლე ბუ ლი იყო გა და ერ ჩი ნა „ფა ნი მე ი~ (Fanny Mae) 
და „ფრე დი მა კი~ (Freddie Mac) ‒ სა ხელ მწი ფოს მი ერ და ფი ნან სე ბუ ლი ორი უმ სხვი-
ლე სი იპო თე კა რი ‒ მათ მი ერ გან ცდი ლი სე რი ო ზუ ლი ზა რა ლის გა მო. ამა ვე თვე ში 
გა ბან კროტ და სა ინ ვეს ტი ციო ბან კი Lehman Brothers, ხო ლო მოგ ვი ა ნე ბით აშ შ-ის 
მთავ რო ბამ გა და არ ჩი ნა მსოფ ლი ოს უმ სხვი ლე სი სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნია AIG11 და 
მი სი ნა ცი ო ნა ლი ზა ცია გა ნა ხორ ცი ე ლა. ყვე ლა ფე რი ზე მოხ სე ნე ბუ ლი, რა თქმა უნ და, 
მყი სი ე რად აი სა ხე ბო და სა ფონ დო ბირ ჟებ ზე[4].

2008 წლის სექ ტემ ბე რი შე საძ ლოა მი ვიჩ ნი ოთ მო მენ ტად, რო დე საც კრი ზი სი 
ჭეშ მა რი ტად გლო ბა ლუ რი გახ და. შექ მნი ლი პრობ ლე მე ბის გა მო ამე რი კულ მა და ევ-
რო პულ მა ბან კებ მა და იწყ ეს გა ცე მუ ლი კრე დი ტე ბის ამო ღე ბა, რა მაც მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი პრობ ლე მე ბი შე უქ მნა ქვეყ ნებს, რომ ლე ბიც და მო კი დე ბუ ლი იყ ვნენ უცხ ო ურ 
და ფი ნან სე ბა ზე. სა ერ თა შო რი სო სა ვაჭ რო კრე დი ტე ბიც დაშ რა, რა მაც გა მო იწ ვია სა-
ვაჭ რო ბრუნ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი შემ ცი რე ბა. გან სა კუთ რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი შე ექ მნა 
ქვეყ ნებს, რომ ლებ შიც აშ შ-ის მსგავ სად იყო უძ რა ვი ქო ნე ბის ბუ მი, და /ან მიმ დი ნა რე 
ან გა რი შის დი დი დე ფი ცი ტე ბი. გან სა კუთ რე ბით მძი მე კრი ზი სი გა ნი ცა და ის ლან დი-
ამ, ასე ვე სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მე ბი შე ექ მნა ბრი ტა ნეთს, გერ მა ნი ას, ირ ლან დი ას, 
ეს პა ნეთს, დუ ბა ის, სინ გა პურს, ავ სტრა ლი ას, ახალ ზე ლან დი ა სა და სხვ. ფი ნან სუ რი 
კრი ზი სი გა და ვი და რე ა ლურ სექ ტორ შიც, გა მო იწ ვია რა ექ სპორ ტის, სა ქონ ლის ფა-
სე ბი სა და ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბის მკვეთ რი და ცე მა. 2008 წლის 31 ოქ ტომ ბრის თვის 
მსოფ ლიო ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბის მთლი ან მა ზა რალ მა (ჩა მო წე რებ თან write-
downs ერ თად) 685 მლრდ აშშ დო ლა რი შე ად გი ნა. სხვა დას ხვა წყა როს შე ფა სე ბით 
მთლი ა ნი ზა რა ლი 3 ტრლნ-ს უახ ლოვ დე ბა [5, გვ.10].

მსოფ ლი ოს სხვა დას ხვა ქვე ყა ნა ში ფი ნან სუ რი კრი ზი სის გა მომ წვე ვი მი ზე ზე ბის 
გა ა ნა ლი ზე ბა ცხად ყოფს, რომ ის მეტ ნაკ ლე ბად ერ თნა ი რი ა: 
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1. სა ბან კო სპე კუ ლა ცი ე ბი – კერ ძოდ, ბან კე ბი გა მო ი მუ შა ვე ბენ დი დი რა ო-
დე ნო ბის ფულს ძა ლი ან სწრა ფად და სპე კუ ლი რე ბენ ფი ნან სურ ბა ზარ ზე. ყო ვე ლი 
ახა ლი სეს ხი ქმნის ახალ ფულს და სადღ აც შვიდ წე ლი წად ში აორ მა გებს ამ ფულს 
[6]; მი ღე ბულ მო გე ბას ბან კე ბი იყე ნე ბენ უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სე ბის ასა წე ვად და ფი-
ნან სურ ბაზ რებ ზე სპე კუ ლა ცი ის თვის [7].

2. გა და ჭარ ბე ბუ ლი ოპ ტი მიზ მი და საკ რე დი ტო გა ფარ თო ე ბის ილუ ზია 
– ბან კებ მა გას ცეს მე ტი სეს ხი, ვიდ რე ობ ლი გა ცი ა, ასე ვე გა ა მარ ტი ვეს პი რო ბე ბი 
მსეს ხე ბელ თათ ვის, რა საც მოჰ ყვა ფი ნან სუ რი აფეთ ქე ბა (ე.წ. ფი ნან სუ რი ბუშ ტის 
გა ხეთ ქვა);

3. მა ღა ლი ლე ვე რა ჟი1, რო მე ლიც ყვე ლა სა ბან კო კრი ზი სის წარ მო შო ბის სა-
ფუძ ვე ლი ა, სცილ დე ბა სა ბა ლან სო ან გა რი შებს და ჩა დე ბუ ლია ბა ლან სგა რე ან გა-
რი შე ბის ინ სტრუ მენ ტებ ში, რო გო რი ცაა დე რი ვა ტი ვე ბი. სა ში ში და ფა რუ ლი ლე ვა-
რა ჟი ასე ვე ჩა დე ბუ ლია სტრუქ ტუ რულ ფა სი ან ქა ღალ დებ ში. ლე ვე რა ჟის თვის არ 
არ სე ბობს გამ ჭვირ ვა ლე ბუ ღალ ტე რია და კა ნონ მდებ ლებს არ აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა 
მკა ფი ოდ გან საზღ ვრონ მი სი და რე გუ ლი რე ბა სა მარ თლებ რი ვად. ყო ვე ლი ვე ამის შე-
დე გად, ბან კე ბი და მა ღა ლი ლე ვე რა ჟის ჰე ჯი რე ბის მქო ნე სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბი 
არა ლიკ ვი დუ რი და გა დახ დი სუ უ ნა რო ხდე ბა; შე დე გად, გა მოცხ ა დე ბუ ლი მო გე ბის 
თან ხა ეცე მა, ტრან ზაქ ცი ის მო ცუ ლო ბა ნელ დე ბა და სა ფი ნან სო სექ ტო რი მცირ დე ბა;

4. არას წო რი სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა – და ბა ლი საპ რო ცენ ტო 
გა ნაკ ვე თე ბი; არა საკ მა რი სი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა და კო ორ დი ნი რე ბა, არა ბა ლან სი რე-
ბუ ლი და არას ტან დარ ტი ზე ბუ ლი სა ფი ნან სო სის ტე მა, შერ ბი ლე ბუ ლი მო ნე ტა რუ ლი 
პო ლი ტი კა, ახა ლი ფი ნან სუ რი დე რი ვა ტი ვე ბის გავ რცე ლე ბა არის გლო ბა ლუ რი ფი-
ნან სუ რი კრი ზი სის ერ თ-ერ თი წი ნა პი რო ბა.

მარ თლაც, რო გორც ცნო ბი ლი ის ტო რი კო სი, ჰარ ვარ დის უნი ვე რის ტე-
ტის პრო ფე სო რი ნილ ფერ გი უ სო ნი თა ვის წიგ ნში „The Ascent of Money – A Fi-
nancial History of the World~ დეტალურად აღწერს ეკონომიკურ კოლაფსებს, 
მსჯელობს კონკრეტული ერისა თუ გლობალური ეკონომიკის დაშლის მიზეზებზე 
და უაღრესად საინტერესო დასკვნასაც აკეთებს: „მსოფლიო ისტორიის მანძილზე 
არასწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებები არაერთხელ გამხდარა შიმშილის, 
რევოლუციებისა და მეტიც, ერების დაცემის მიზეზი~. ავტორი ფინანსურ სისტემას 
ხატოვნად განიხილავს როგორც კაცობრიობის სარკეს, მის მამხილებელს, 
რომლითაც ჩვენ ვაფასებთ როგორც საკუთარ თავს, ასევე ჩვენს გარშემო 
არსებულ სამყაროს რესურსებს... „და ის სულაც არ არის სარკის ბრალი, თუ ჩვენს 
სილამაზესთან ერთად ის ასახავს ჩვენს ნაკლსაც~ [8, გვ.358]. ასე რომ, ფინანსური 
კრიზისები არა თავისთავად ფინანსური სისტემის ბრალია, არამედ თვით ადამიანის 
მანკიერების, მისი სიხარბისა და უცოდინრობის. 

5. გლობალური ფინანსური დისბალანსი – გან ვი თა რე ბად და სწრა ფად 
მზარდ ქვეყ ნებ ში და ნა ზო გის ზრდა შეწყ ვი ლე ბუ ლი იყო იმას თან, რომ მათ ვერ უზ-
რუნ ველ ყვეს შე სა ბა მი სი ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბი ამ და ნა ზო გის და ბან დე ბის-

1  ლევერაჟი (Leverage) – სესხის წილი მთლიან აქტივებთან მიმართებით. 
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თვის. ყო ვე ლი ვე ამან, გა ზარ და მოთხ ოვ ნა გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის ფი ნან სურ ინ-
სტრუ მენ ტებ ზე და გარ კვე ულ წი ლად ხე ლი შე უწყო იმ ფი ნან სუ რი დე რი ვა ტი ვე ბი სა 
და ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ა სა და გავ რცე ლე ბას, რაც წარ მო ად გენ და 
კრი ზი სის გლო ბა ლი ზა ცი ის უშუ ა ლო მი ზეზს [9, გვ.367]. 

6. და კარ გუ ლი ნდო ბა – თუ და ვუკ ვირ დე ბით, ინ გლი სუ რი სიტყ ვა – კრე დი-
ტი მომ დი ნა რე ობს სიტყ ვი დან კრე დო, რაც ლა თი ნუ რად ნიშ ნავს „მე მჯე რა~. დე-
მა ტე რი ა ლი ზე ბულ ფი ნან სურ სამ ყა რო ში კი სულ უფ რო და უფ რო წყდე ბა კავ ში რი 
ამ გვარ ღი რე ბუ ლე ბებ თან. ინ კე ბის თვის ოქ რო ნიშ ნავ და „მზის ოფლს~, ხო ლო ვერ-
ცხლი „მთვა რის ცრემ ლებს~, თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კა ში კი ფულ მა სა ერ თოდ და-
კარ გა ეს სიმ ბო ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა. 

დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი
ჩვენ მი ერ გან ხი ლუ ლი სხვა დას ხვა დრო სა და სხვა დას ხვა ქვე ყან ში გან ვი თა-

რე ბუ ლი კრი ზი სე ბი ნა თე ლი მა გა ლი თია იმი სა, რომ სა ჭი როა მჭიდ რო და ეფექ ტი-
ა ნი თა ნამ შრომ ლო ბა მა რე გუ ლი რე ბე ლი და სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნო ე ბი სა, ასე ვე 
ეროვ ნულ (ცენ ტრა ლურ) ბანკს, ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო სა და სა ხა ზი ნო სამ სა ხურს 
შო რის. ამ ინ სტი ტუ ცი ებს შო რის ურ თი ერ თშე თან ხმე ბა და კო ორ დი ნა ცი ა, ჩვე ნი აზ-
რით, არის მდგრა დი, უსაფ რთხო და სტა ბი ლუ რი ფი ნან სუ რი სექ ტო რის ფორ მი რე-
ბის უმ თავ რე სი წი ნა პი რო ბა. გარ და ამი სა, არ სე ბობს გარ კვე უ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი, 
თუ რო გორ უნ და აი ცი ლოს მსოფ ლი ომ გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სის გან-
მე ო რე ბა. კერ ძოდ, უზ რუნ ველ ყო ფილ უნ და იქ ნეს:

1. ფი ნან სუ რი სის ტე მე ბის ლიკ ვი დო ბა, რაც სტა ბი ლუ რო ბის უმ თავ რე სი 
პი რო ბა ა. მა გა ლი თად, 2008 წლის კრი ზის მა, რო მელ მაც და სავ ლე თის სა ფი ნან სო 
სის ტე მა მთლი ა ნად გა ა ნად გუ რა, დაძ ლე ულ იქ ნა სა ხელ მწი ფოს ჩა რე ვით. კერ ძოდ, 
მდი და რი ქვეყ ნის მთავ რო ბებ მა აღად გი ნეს ბან კე ბის ლიკ ვი დუ რო ბა დახ მა რე ბე ბის, 
სუბ სი დი რე ბის და კა პი ტა ლის გაზ რდის გზით. მათ სა ბან კო სეს ხებ ზე გა რან ტი ე ბი 
შეს თა ვა ზეს ნდო ბის აღ სად გე ნად და მო ახ დი ნეს ბან კე ბის ნა ცი ო ნა ლი ზა ცი ა, ანუ სა-
ხელ მწი ფო ბან კე ბის თა ნა მე სა კუთ რე ე ბად აქ ცი ეს [10, გვ.133].

2. გამ ჭვირ ვა ლო ბა და ერ თი ა ნი სა ზე დამ ხედ ვე ლო სის ტე მის შექ მნა, რო მე-
ლიც გა ა კონ ტრო ლებს ფი ნან სურ ინ დუს ტრი ას, რა თა მოხ დეს ფი ნან სუ რი აფეთ ქე-
ბის (ე.წ. „ფი ნან სუ რი ბუშ ტის~) ე.წ. რისკ მე ნეჯ მენ ტის თა ვი დან აცი ლე ბა, შე დე გად, 
უნ და აღ დგეს კლი ენ ტთა ნდო ბა, რად გა ნაც ფი ნან სურ მა კა ტას ტრო ფებ მა და „ლე-
მან ბრა ზერ სის~ კო ლაფ სმა გა აღ ვი ვა ში ში, ბან კე ბი სა და სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ე ბის 
მი მართ უნ დობ ლო ბა, რომ ისი ნი ვერ შეძ ლე ბენ და კის რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
შეს რუ ლე ბას [11, გვ.144].

3. საკ რე დი ტო დის ციპ ლი ნის მკაც რი რე გუ ლი რე ბა – ლე ვე რაჟ ზე კონ ტრო-
ლის და წე სე ბა, ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცი ის არ სე ბო ბა სა ბან კო- სა ფი ნან სო სექ ტორ ში 
[12, გვ.122].

4. სა ერ თა შო რი სო მო ნე ტა რუ ლი სის ტე მის გაძ ლი ე რე ბა – სა ერ თა შო რი სო 
სა ვა ლუ ტო ფონ დის (IMF) და მსოფ ლიო ბან კის (World Bank) რო ლის გაზ რდა. 
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5. ეროვ ნუ ლი სა ვა ლუ ტო კურ სის წო ნას წო რო ბა – რო გორც აზი ის კრი ზის-
მა ნათ ლად აჩ ვე ნა, აშ შ-ის დო ლარ თან მი მარ თე ბით ფიქ სი რე ბულ მა ეროვ ნულ მა 
ვა ლუ ტამ გა მო იწ ვია ზო გი ერ თი ქვეყ ნის ფი ნან სუ რი კრი ზი სი. მსგავ სი შე დე გე ბის 
თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, სა სურ ვე ლია ქვეყ ნის ეროვ ნულ მა (სა ხელ მწი ფო) ბან კმა-
გან საზღ ვროს მცუ რა ვი გაც ვლი თი კურ სი აშ შ-ის დო ლარ თან და სხვა ვა ლუ ტებ თან 
მი მარ თე ბით [13].
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The Global Financial Crises: The Causes and Management of Crisis

Vasil Katsiashvili
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Almost all countries in the world have experienced fi nancial crisis that occasionally 
occurs at certain times and in particular regions. But there are crisis that are “like an 
economic tsunami” spreads rapidly around the world and creates a serious threat to 
its further development.    

The origins of the global fi nancial crisis are more or less the same for diff erent 
countries. The crisis originated in the leading fi nancial centers in the developed 
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countries and then gradually extends to developing countries. As a result, developing 
countries are the biggest victims of the crisis.  

What are the causes of the global fi nancial crisis? Can we predict and therefore 
prevent it? In our opinion understanding the history of the world economy help us to 
recognize the warning signs of the next one. This article provides a brief history of 
global fi nancial crisis. And after analyzing the number of causes and consequences of 
fi nancial crises we present our elements of a crisis management. 

Keywords: the Global fi nancial crisis; the banking and credit system, government 
fi nancial/budgetary policy

JEL Codes: G01, G28, G32



45

ekonomika da biznesi, 2018, 1,  gv. 45-52

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, 1,  pp. 45-52

ერთხელ კიდევ ეკონომიკური თეორიის თანამედროვე დეფინიციის 

საკითხისთვის

გიორგი შუბლაძე
ეკონომიკურ მეცნიერებათა 

დოქტორი, პროფესორი

გლო ბა ლი ზა ცი ამ XXI სა უ კუ ნე ში კა ცობ რი ო ბის წი ნა შე და ა ყე ნა ეკო ნო-
მი კუ რი პრობ ლე მე ბის ახ ლე ბუ რად გა ა ნა ლი ზე ბი სა და გა დაწყ ვე ტის სა კითხ ი. 
ეს მო ითხ ოვს ეკო ნო მი კა ში მსოფ ლიო მას შტა ბით მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი სა 
და პრო ცე სე ბის ჯე რო ვან მეც ნი ე რულ ანა ლიზ სა და გან ზო გა დო ე ბას გლო ბა-
ლი ზა ცი ის ყვე ლა ას პექ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ამ მხრივ უპირ ვე ლეს ყოვ ლი-
სა, გა დამ წყვე ტი რო ლი აკის რია ეკო ნო მი კურ თე ო რი ას, რო მე ლიც რო გორც 
მეც ნი ე რე ბა ჩა მო ყა ლი ბე ბას იწყ ებს XVI სა უ კუ ნი დან და და ახ ლო ე ბით XX 
სა უ კუ ნის და სას რუ ლამ დე ცნო ბი ლი იყო პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის სა ხელ წო-
დე ბით. ის ხან გრძლი ვი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში წარ მო ად გენ და ერ თა დერთ 
ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბას.

გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის არ სი სა და რო ლის 
სწო რი გარ კვე ვი სათ ვის, ჩვე ნი აზ რით, აუ ცი ლე ბე ლია პირ ველ რიგ ში ეკო ნო-
მი კუ რი თე ო რი ის მარ თე ბუ ლი მეც ნი ე რუ ლი დე ფი ნი ცი ა.1

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეკო ნო მი კა; სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა; თე ო რი უ ლი ეკო-
ნო მი კა; ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ა; პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ი ა; ზო გა დი ეკო ნო მი-
კუ რი თე ო რი ა.

საქ მე ის არის, რომ ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით არ არის მიღ წე უ ლი ბო-
ლო დრომ დე ერ თი ა ნი შე ხე დუ ლე ბა ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში. ჯერ ერ თი, XX
სა უ კუ ნის 90-ი ან წლე ბამ დე ჩვენ თან ეკო ნო მი კუ რი აზ რის უკა ნას კნელ მიღ წე ვად
მიჩ ნე უ ლი იყო მარ ქსიზ მ-ლე ნი ნიზ მი, რომ ლის მი ხედ ვით პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მია
(მი სი ერ თ-ერ თი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლი) წარ მო ად გენ და პარ ტი ულ, კლა სობ რივ
მეც ნი ე რე ბას. ამას თა ნა ვე, და სავ ლე თე ლი ეკო ნო მის ტე ბის (პირ ველ რიგ ში, ამე-
რი კე ლე ბის) შე ხე დუ ლე ბას აღი ა რებ დნენ რო გორც ბურ ჟუ ა ზი ულ თე ო რი ას, რო-
მე ლიც ეწე ო და იქ არ სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის აპო ლო გე ტი კას. პო ლი ტი-
კუ რი ეკო ნო მი ის მე ტის მე ტი იდე ო ლო გი ზა ცია ყო ფილ საბ ჭო თა კავ შირ ში, მათ
შო რის, სა ქარ თვე ლოს რეს პუბ ლი კა ში, იწ ვევ და თე ო რი ის მოწყ ვე ტას პრაქ ტი კუ ლი
ეკო ნო მი კუ რი პრობ ლე მე ბი სა გან და წარ მო შობ და არ სე ბუ ლი სის ტე მის (ე. წ. გან-
ვი თა რე ბუ ლი სო ცი ა ლიზ მის) იდე ა ლი ზა ცი ას.
1 ამ საკითხზე ჩვენი სტატია დაიბეჭდა საერთაშორისო ჟურნალში – `Общество 

и экономика~, 2000, №8.
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მე ო რე, რო დე საც საბ ჭო თა კავ ში რის დაშ ლის შემ დეგ სა ქარ თვე ლო ში და-
იწყო გა დას ვლა სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე (რი გი ავ ტო რის აზ რით – ბა ზარ ზე,
ხო  ლო მათ შო რის ზო გი ერ თე ბის აზ რით – კა პი ტა ლიზ მზეც კი) [1, გვ. 101,
2, გვ. 14, 16 და სხვ.]. მეც ნი ერ -ე კო ნო მის ტთა დი დი ნა წი ლი (გან სა კუთ რე ბით
ახალ გაზ რდა თა ო ბა) აუ ცი ლებ ლად მი იჩ ნევს უა რი ეთ ქვას ე. წ. მარ ქსის ტულ
პო ლი ტი კურ ეკო ნო მი ას და მის ნაც ვლად აღი ა რე ბულ იქ ნეს „ე კო ნო მიკ სი~, რაც
ად რე გა ნი ხი ლე ბო და რო გორც ბურ ჟუ ა ზი უ ლი ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის სა-
ხელ წო დე ბა. ბევრ უმაღ ლეს სას წავ ლე ბელ ში შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა სას წავ ლო კურ სი
– „ე კო ნო მიკ სი~, პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის (ე კო ნო მი კუ რი თე ო რი ის) ნაც ვლად,
ხო ლო ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში კითხ უ ლო ბენ ლექ ცი ებს პა რა ლე ლუ რად – ორი ვე
დის ციპ ლი ნა ში. „ე კო ნო მიკ სის~ სა ხელ წო დე ბით გა მო ი ცე მა ლი ტე რა ტუ რა( ძი რი-
თა დად თარ გმნი ლი), აგ რეთ ვე, გან მარ ტე ბი თი ლექ სი კო ნე ბიც კი.

მე სა მე, ეკო ნო მი კუ რი თე ო რია არ აღ მოჩ ნდა მო წო დე ბის სი მაღ ლე ზე გარ-
და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის ისე თი პრობ ლე მე ბის პროგ ნო ზი რე ბი სა და გა დაწყ ვე ტის
საქ მე ში, რო გო რი ცაა პრი ვა ტი ზა ცი ის ეფექ ტი ა ნო ბა, ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის
კრი მი ნა ლი ზა ცი ის უზარ მა ზა რი მას შტა ბე ბი და სხვ. მა გა ლი თად, ეკო ნო მი კუ რი თე ო-
რი ის თა ნახ მად, პრი ვა ტი ზა ცი ას უნ და გა მო ეწ ვია ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ეფექ-
ტი ა ნო ბის სწრა ფი ამაღ ლე ბა, რაც სა ქარ თვე ლო სათ ვის აღ მოჩ ნდა არას წო რი.
ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის ასე თი მდგო მა რე ო ბის ერ თ-ერ თი მი ზე ზია მი სი მე ტის მე-
ტი მა თე მა ტი ზა ცი ა. ნო ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ა ტი მო რის ალე (საფ რან გე თი) XX
სა უ კუ ნის 90-ი ან წლებ ში წერ და, რომ ბო ლო 40 წლის გან მავ ლო ბა ში ეკო ნო მი კუ-
რი მეც ნი ე რე ბა (თე ო რი ა) ვი თარ დე ბო და მცდა რი მი მარ თუ ლე ბით: ცხოვ რე ბი სა გან
მოწყ ვე ტი ლი მა თე მა ტი კუ რი მო დე ლე ბი, რაც წარ მო ად გენს არ სე ბი თად დიდ ნა-
ბიჯს უკან; კლა სი კუ რი მი მარ თუ ლე ბი დან გა დახ ვე ვა და ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის
„ბი ფურ კა ცი ა~ კლა სი კურ პო ლი ტი კურ ეკო ნო მი ად და „ე კო ნო მიკ სად~ [4, გვ. 5].

ჩვე ნი მი ზა ნია ვაჩ ვე ნოთ ტერ მი ნის და მით უფ რო „ე კო ნო მიკ სის~ კურ-
სის შე მო ტა ნის გა უ მარ თლებ ლო ბა ჩვე ნი სა ზო გა დო ე ბის ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა-
ში. ამას თან და კავ ში რე ბით მარ თე ბუ ლია გა კეთ დეს ერ თგვა რი ის ტო რი უ ლი ექ-
სკურ სი ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის წარ მო შო ბი სა და გან ვი თა რე ბის მი მარ თუ ლე ბით .
კერ ძოდ, იმ ეტა პე ბის აღ ნიშ ვნით, რომ ლე ბიც და კავ ში რე ბუ ლია ეკო ნო მი კუ რი
თე ო რი ის გან საზღ ვრას თან (დე ფი ნი ცი ას თან).

ეკო ნო მი კუ რი თე ო რია ერ თ-ერ თი უძ ვე ლე სი მეც ნი ე რე ბაა და მი სი მნიშ ვნე-
ლო ბა წარ მო შო ბის მო მენ ტი დან გა ნი საზღ ვრე ბო და სა მე ურ ნეო (ე კო ნო მი კუ რი)
საქ მი ა ნო ბა ში ადა მი ან თა ქცე ვის მო ტი ვე ბის კა ნონ ზო მი ე რე ბა თა დად გე ნით. მი-
სი წარ მო შო ბა და კავ ში რე ბუ ლია დი დი ბერ ძე ნი მო აზ როვ ნე ე ბის ქსე ნო ფონ ტი სა
და არის ტო ტე ლეს სა ხე ლებ თან. მა შინ მეც ნი ე რულ ბრუნ ვა ში შე მო ღე ბუ ლი იქ ნა
ტერ მი ნი „ე კო ნო მი ა~. ეს სიტყ ვა გა მო ხა ტავ და სა ო ჯა ხო მე ურ ნე ო ბის გაძღ ო ლის
მნიშ ვნე ლო ბას. შემ დგომ ში ცნე ბა „ე კო ნო მი ა~ გახ და სხვა დას ხვა რე სურ სის და-
ნა ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის, მომ ჭირ ნე (დამ ზოგ ვე ლი) გა მო ყე ნე ბის გა მო ხა ტუ ლე ბა
და მის ნაც ვლად მეც ნი ე რე ბის აღ ნიშ ვნის თვის და იწყ ეს ტერ მინ „ე კო ნო მი კის~ გა-
მო ყე ნე ბა.
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მო ცე მულ ეტაპ ზე ტერ მი ნი „ე კო ნო მი კა~ (ბერ ძნუ ლად „ე კო ნო მი კოს~, ინ-
გლი სუ რად „ე კო ნო მიკ სი~) ძი რი თა დად გა მო ი ყე ნე ბა: 1. რო გორც მე ურ ნე ო ბის 
სი ნო ნი მი (მსოფ ლიო მე ურ ნე ო ბა, ანუ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კა); ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე-
ბის ,დარ გე ბის (სფე რო ე ბის), სა წარ მო თა ეკო ნო მი კა და 2. ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე-
რე ბის, ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის აღ ნიშ ვნი სათ ვის.

ცნო ბი ლი ა, რომ ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის რო გორც სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბის 
არ სის, მიზ ნე ბი სა და ამო ცა ნე ბის შე სა ხებ სის ტე მა ტი ზე ბუ ლი ცოდ ნის (მეც ნი-
ე რე ბის) ჩა მო ყა ლი ბე ბა იწყ ე ბა XVI სა უ კუნ დი ან. ეს იყო მა ნუ ფაქ ტუ რის აღ-
მო ცე ნე ბის, შრო მის სა ზო გა დო ებ რი ვი და ნა წი ლე ბის გაღ რმა ვე ბის, სა ში ნაო და 
სა გა რეო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბის, ფუ ლა დი მი მოქ ცე ვის ინ ტენ სი ფი კა ცი ის, ე. 
ი. მერ კან ტი ლიზ მის – ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის გან ვი თა რე ბა ში პირ ვე ლი სკო ლის 
პე რი ო დი. ან ტუ ან მონ კრე ტი ე ნი რო გორც მერ კან ტი ლიზ მის წარ მო მად გე ნე ლი 
ის ტო რი ა ში შე ვი და იმით, რომ მეც ნი ე რულ ბრუნ ვა ში შე მო ი ღო ტერ მი ნი „პო ლი-
ტი კუ რი ეკო ნო მი ა~ (1615 წელს გა მო ვი და მი სი წიგ ნი „პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის 
ტრაქ ტა ტე ბი~). ამ დრო ი დან ეკო ნო მი კუ რი თე ო რია ვი თარ დე ბო და რო გორც 
პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ა. ამ ტერ მი ნით გა ი გე ბო და ქვეყ ნებ ში მე უ ნე ობ რი ო ბის 
კა ნო ნე ბის სის ტე მა.

ეკო ნო მი კურ მა თე ო რი ამ შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა ჰპო ვა უ. პე ტის, ა, სმი თის, 
დ. რი კარ დოს, კ. მარ ქსის, ჯ. კე ინ ზის და სხვთა ნაშ რო მებ ში. ა. სმი თი ეკო ნო მი კუ-
რი აზ რის ის ტო რი ა ში ცნო ბი ლია რო გორც კლა სი კუ რი პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის 
ფუ ძემ დე ბე ლი. მის მა მთა ვარ მა ნაშ რომ მა – „გა მოკ ვლე ვა ხალ ხთა სიმ დიდ რის 
ბუ ნე ბი სა და მი ზე ზე ბის შე სა ხებ~ (1776 წ.) სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა თა ნა მედ რო ვე 
ეკო ნო მი კურ თე ო რი ას. გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია კ. მარ ქსის ფუნ და მენ ტუ რი-
ნაშ რო მი „კა პი ტა ლი~, რო მელ შიც კა პი ტა ლიზ მის შე სა ხებ მარ ქსი სე უ ლი დას კვნე ბი-
სა და კა ნო ნე ბის დი დი უმ რავ ლე სო ბა სა მარ თლი ა ნი ა.

რაც შე ე ხე ბა ლე ნი ნურ ეკო ნო მი კურ თე ო რი ას იმ პე რი ა ლიზ მის რო გორც 
კა პი ტა ლიზ მის უმაღ ლე სი და უკა ნას კნე ლი სტა დი ის შე სა ხებ, აგ რეთ ვე სო ცი ალ-
ლის ტუ რი რე ვო ლუ ცი ის რო გორც მარ ქსის ტუ ლი თე ო რი ის შე მოქ მე დე ბი თი გან-
ვი თა რე ბის ნი მუ შის შე სა ხებ, იგი სა ეჭ ვოდ იყო მიჩ ნე უ ლი ჯერ კი დევ ჩვე ნი სტუ-
დენ ტო ბის წლებ ში მარ ტი ვი მი ზე ზის გა მო. მარ ქსის ტუ ლი იდე ე ბის შუქ ზე არ 
შე იძ ლე ბა მტკი ცე ბა იმი სა, რომ მე ფის რუ სეთ ში 1917 წ. მრეწ ვე ლო ბის, სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის და მთლი ა ნად ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის დო ნის მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
მი ხედ ვით შექ მნი ლი იყო პი რო ბე ბი სო ცი ა ლის ტუ რი სა ზო გა დო ე ბის მშე ნებ ლო-
ბი სათ ვის. დღეს უკ ვე სა ყო ველ თა ოდ ცნო ბი ლი ა, რო გო რი შე დე გით დას რულ-
და სო ცი ა ლიზ მი სა და კო მუ ნიზ მის მშე ნებ ლო ბა ყო ფილ საბ ჭო თა რუ სეთ სა და 
მთლი ა ნად ყო ფილ სსრ კავ შირ ში.

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რის გაც ნო ბით ვლინ დე ბა ეკო ნო მი კუ რი 
თე ო რი ის (პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის) სხვა დას ხვაგ ვა რი გა გე ბა. ასე, მა გა ლი თად, 
მერ კან ტი ლის ტე ბის – პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის პირ ვე ლი სკო ლის წარ მო მად გენ-
ლე ბის მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვის სა გა ნი იყო სიმ დიდ რე, რომ ლის წყა როდ აღი ა რებ-
დნენ ვაჭ რო ბას (უ პი რა ტე სად სა გა რეო ვაჭ რო ბას).
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გიორგი შუბლაძე

ფი ზი ოკ რა ტე ბი პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის საგ ნად მი იჩ ნევ დნენ ეროვ ნულ 

სიმ დიდ რეს, რო მე ლიც იქ მნე ბო და წარ მო ე ბის სფე რო ში (და არა მი მოქ ცე ვის 
სფე რო ში). ასე თი დას კვნა წარ მო ად გენ და ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის (მეც ნი ე რე ბის) 
დიდ მიღ წე ვას, თუმ ცა, ისი ნი სიმ დიდ რის წყა როდ მი იჩ ნევ დნენ მხო ლოდ სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბას ,რაც იყო არა მარ თლზო მი ე რი.

ინ გლი სუ რი კლა სი კუ რი პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის სკო ლის შემ ქმნე ლებ მა 
გა ა ფარ თო ვეს ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის სა გა ნი, შე ი ტა ნეს რა მას ში მა ტე რი ა ლუ რი 
წარ მო ე ბის ყვე ლა დარ გი (მრეწ ვე ლო ბა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა, მშე ნებ ლო ბა და 
სხვ.), აგ რეთ ვე, გა ნა წი ლე ბის პი რო ბე ბის გა მოკ ვლე ვე ბი.

ანა ლო გი ურ აზრს გა მოთ ქვა მენ ცალ კე უ ლი თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მის ტე ბი, 
რო დე საც გა ნი ხი ლა ვენ ეკო ნო მი კურ თე ო რი ას რო გორც მეც ნი ე რე ბას ეროვ ნუ ლი 
სიმ დიდ რის წარ მო ე ბის, გა ნა წი ლე ბის და მოხ მა რე ბის შე სა ხებ (ა მას თა ნა ვე უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ იც ვლე ბო და ეროვ ნუ ლი სიმ დიდ რის ში ნა არ სი და ცნე ბა).

თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში ხში რად ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის 
საგ ნად გა ი გე ბა შეზღ უ დუ ლი რე სურ სე ბის პრობ ლე მე ბის შეს წავ ლა. მა გა ლი თად, 
პ. სა მუ ელ სო ნი ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის ხუ თი გავ რცე ლე ბუ ლი გან საზღ ვრი დან 
(დე ფი ნი ცი ი დან) უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს შემ დეგს: „ე კო ნო მი კუ რი თე ო რია არის 
მეც ნი ე რე ბა ადა მი ა ნის მი ერ იშ ვი ა თი ან შეზღ უ დუ ლი წარ მო ებ რი ვი რე სურ სე ბის 
(მი წა, შრო მა, სა წარ მოო და ნიშ ნუ ლე ბის სა ქო ნე ლი, მა გა ლი თად, მან ქა ნე ბი და 
ტექ ნი კუ რი ცოდ ნა) გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ სხვა დას ხვა სა ქონ ლის (მარ ცვლე უ ლი, 
სა ქონ ლის ხორ ცი, პალ ტო და სხვ.) წარ მო ე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის წევ რებს შო-
რის მა თი გა ნა წი ლე ბი სათ ვის მოხ მა რე ბის მიზ ნი თო [5, გვ. 6-7].

ამ რი გად, ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის წარ მო შო ბის კვა ლო ბა ზე სა ერ თოდ გა-
მო ი ყე ნე ბო და შემ დე გი ტერ მი ნე ბი: „ე კო ნო მი ა~, „ე კო ნო მი კა~, „პო ლი ტი კუ რი 
ეკო ნო მი ა~ „თე ო რი უ ლი ეკო ნო მი კა~ და „ზო გა დი ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ა~. ტერ-
მი ნე ბის ევო ლუ ცია გა მოწ ვე უ ლი იყო ის ტო რი უ ლი მი ზე ზე ბით, მაგ რამ ყვე ლა 
ჩა მოთ ვლი ლი ტერ მი ნი, პირ ვე ლის გა მოკ ლე ბით, არ სე ბი თად წარ მო ად გენ და ერ-
თი და იგი ვე გან ვი თა რე ბა დი მეც ნი ე რე ბის სა ხელ წო დე ბას, რო მე ლიც იკ ვლევს 
მე ურ ნე ობ რი ო ბის ეკო ნო მი კურ კა ნონ ზო მი ე რე ბებს, ეკო ნო მი კურ მოვ ლე ნებ სა და 
პრო ცე სებს მათს ურ თი ერ თკავ შირ სა და ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა ში. იც ვლე-
ბა კონ ცეფ ცი ე ბი, მიდ გო მე ბი, კეთ დე ბა აქ ცენ ტე ბი ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის ამა 
თუ იმ მხა რე ზე, მაგ რამ მეც ნი ე რე ბა რჩე ბა ცალ კე უ ლი ადა მი ა ნე ბის, ადა მი ან თა 
ჯგუ ფე ბი სა და მთლი ა ნად სა ზო გა დო ე ბის ეკო ნო მი კუ რი ცხოვ რე ბის შე სა ხებ 
მეც ნი ე რე ბად.

ეკო ნო მი კუ რი თე ო რია (პო ლი ტე კო ნო მი ა) არის მეც ნი ე რე ბა შეზღ უ დუ-
ლი რე სურ სე ბის ეფექ ტი ა ნი გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ ადა მი ან თა (სა ზო გა დო ებ რი-
ვი) მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბის მიზ ნით. თუ მხედ ვე ლო ბა ში მი ვი ღებთ 

იმას, რომ მსოფ ლი ოს თა ნა მედ რო ვე ეკო ნო მის ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა აღი ა რებს 
ეკო ნო მი კურ თე ო რი ას უნი ვერ სა ლურ მეც ნი ე რე ბად რე სურ სე ბის რა ცი ო ნა ლუ რად 
გა მო ყე ნე ბი სა და ადა მი ა ნის ეკო ნო მი კუ რი ქცე ვის შე სა ხებ, ინ გლი სუ რე ნო ვან 
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ლი ტე რა ტუ რა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ტერ მი ნის - „ე კო ნო მიკ სის~ და ნერ გვა ქარ თულ 

ლი ტე რა ტუ რა ში მოკ ლე ბუ ლია ყო ველ გვარ სა ფუძ ველს. ამას თან, არა ინ გლი სუ-
რე ნო ვან ქვეყ ნებ ში (გერ მა ნი ა, საფ რან გე თი, თურ ქე თი და სხვ.) ტერ მი ნი „ე კო ნო-
მიკ სი~ არ გა მო ი ყე ნე ბა.

ქარ თულ ეკო ნო მი კურ ლი ტე რა ტუ რა ში ტერ მინ „ე კო ნო მიკ სის~ და ნერ გვა 
გა მოწ ვე უ ლი იყო შემ დე გი გა რე მო ე ბე ბით:

1. ზო გი ერ თი რუ სუ ლი გა მომ ცემ ლო ბა ინ გლი სუ რი ენი დან თარ გმნი სას 
ტერ მინ „ე კო ნო მიკსს~ ტო ვებ და უც ვლე ლად და ამი ტომ ის გა და ვი და ქარ თულ გა-
მო ცე მებ შიც.

2. ზო გი ერ თი ქარ თვე ლი სწავ ლუ ლი ეკო ნო მის ტი თვლის, რომ „ე კო ნო მიკ-
სი~ გან სხვავ დე ბა პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ი სა გან იმით, რომ პირ ვე ლი ტერ მი ნი 
აღ ნიშ ნავს შეზღ უ დუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის, ხო ლო მე ო რე – წარ მო ე ბი თი 
ურ თი ერ თო ბე ბის კვლე ვას.

3. ეკო ნო მის ტე ბის ნა წი ლი „ე კო ნო მიკ სის~ ცნე ბა ში გუ ლის ხმობს სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კის თე ო რი ას.

ხაზ გას მით უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ცნო ბი ლი ამე რი კე ლი პრო ფე სო რი, ნო-
ბე ლის პრე მი ის ლა უ რე ა ტი პ. სა მუ ელ სო ნი წერს: „ე კო ნო მი კუ რი თე ო რი ა, ანუ 
პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ა, რო გორც მას ჩვე უ ლებ რი ვად უწო დე ბენ (ხაზ გას მა 
ჩვე ნია – გ. შ.), მჭიდ რო კავ შირ შია სხვა მნიშ ვნე ლო ვან სა უ ნა ი ვერ სი ტე ტო საგ-
ნებ თან და ან თრო პო ლო გია – ყვე ლა ეს სო ცი ა ლუ რი მეც ნი ე რე ბა ნი, რო მელ თა 
შეს წავ ლის სა გა ნი ნა წი ლობ რივ ემ თხვე ვა ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის სა განს~ [5, გვ. 
8]. სა ინ ტე რე სოა აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ ა. მარ შა ლის (რო მელ მაც პირ ვე ლად და-
იწყო „ე კო ნო მიკ სის~ კურ სის წა კითხ ვა კემ ბრი ჯის უნი ვერ სი ტეტ ში პო ლი ტი კუ რი 
ეკო ნო მი ის კურ სის ნაც ვლად) წიგ ნი „ე კო ნო მიკ სის პრინ ცი პე ბი~ (1890 წ.) გა და-
ი თარ გმნა ინ გლი სუ რი დან რუ სულ ენა ზე და გა მო ი ცა 1983 წ. მოს კოვ ში სა ხელ-
წო დე ბით – „პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის პრინ ცი პე ბი~, ხო ლო ხელ მე ო რედ გა მო ი ცა 
1993 წ. სა ხელ წო დე ბით – „ე კო ნო მი კუ რი თე ო რი ის პრინ ცი პე ბი~. ერ თი სა უ კუ ნის 
შემ დეგ ზუს ტად ასე თი სა ხელ წო დე ბით გა მო ი ცა გ. მენ ქი უს წიგ ნი, რო მე ლიც ქარ-
თულ ენა ზე ითარ გმნა სა ხელ წო დე ბით – „ე კო ნო მი კის პრინ ცი პე ბი~. 599 721351

მაშასადამე, ტერმინებს: „პოლიტიკური ეკონომია~, „ეკონომიკსი~ (ეკონო-
მიკის ინგლისურ-ამერიკული სახელწოდება) და „ეკონომიკური თეორია~ 
(`ზოგადი ეკონომიკური თეორია“) აქვს ერთნაირი აზრობრივი დატვირთვა. ეს 
დასტურდება რუსი ავტორების მიერაც ცნობილ წიგნებში: „Общая экономическая 
теория (по литэкономия)~. Учебник под общей редакцией акад. В. М. Видяпина, 
акад. Г. П. Журавлевой. М., 1995; Камаев М. В. иколл. авторов. Учебник по ос-
новам Экономической теории (экономика. М., 1995. პირველ წიგნში როგორც 
ეკონო მიკური თეორიის სინონიმი, ფრჩხილებში ნაჩვენებია პოლიტიკური ეკონომია, 
ხოლო მეორე წიგნში – ეკონომიკა (`ეკონომიკსის~ მნიშვნელობით).

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, უმაღლეს სასწავლებლებში პარალელუ   რად 
„ეკონომიკური თეორიის~ (პოლიტეკონომიის) კურსის და „ეკონო მიკსის~ წაკითხვა 
არა მართლზომიერია. 
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სამწუხაროდ, ახალ საქართველოს ენციკლოპედიაში [3, გვ. 611] დაბეჭდილია 
ვრცელი ტერმინ-სტატია „ეკონომიქსი~ (კ-ს ნაცვლად ქ), როგორც მეცნიერება 
საბაზრო ეკონომიკის თეორიისა და პრაქტიკის სინთეზის შესახებ, სადაც 
აღნიშნულია, რომ იგი ეკონომიკური კვლევის შედარებით ახალი სფეროა და 
განსაკუთრებული ეკონომიკური დისციპლინის სახით ფართოდ გავრცელდა XX 
საუკუნის II ნახევრიდან. სინამდვილეში, როგორც აღინიშნა, პირველად ა. მარშალმა 
დაიწყო „ეკონომიკსის~ კურსის წაკითხვა კემბრიჯის უნივერსიტეტში პოლიტიკური 
ეკონომიის კურსის ნაცვლად და გამოსცა წიგნი „ეკონომიკის პრინციპები~ (1890 წ.).
ამრიგად, ეკონომიკური დისციპლინა იწოდება  „ეკონომიკსად~ და არა, „ეკონომიკის 
პრინციპებად~, როგორც იწოდებოდა წიგნი. გ. მენქიუმ გამოსცა წიგნი ერთი საუკუნის 
შემდეგ იმავე სახელწოდებით – „ეკონომიკის პრინციპები~ და ბოლო დრომდე 
უნივერ სიტეტებში ისწავლებოდა ეკონომიკური დისციპლინა ამ სახელწოდებით,
რაც ალოგიკურია. ეკონომიკური თეორიის დაყოფა კლასიკურ პოლიტიკურ ეკონო-
მიად და „ეკონომიკსად~ მოგვაგონებს ახლო წარსულს, როდესაც სოცია ლიზმის 
პოლი ტიკური ეკონომიკა გამოაცალკევეს საერთო პოლიტიკური ეკონომიკიდან.
მიგ ვაჩნია აგრეთვე უსაფუძვლოდ მიკროეკონომიკური, მაკრო ეკონომიკური 
თეორიების (როგორც დამოუკიდებელ მეცნიერებად), და სახელმწიფო (საზო-
გადოებრივი) სექ ტორის ეკონომიკის როგორ ცეკონომიკური თეორიის განშ ტოებად 
გამოყოფა. საქმე ისაა, რომ ეკონომიკური თეორია (პოლიტიკური ეკონომიკა)
ერთიანი უნივერსალური მეცნიერებაა, რომელიც შეისწავლის ეკონო მიკურ მოვლენებს,
პროცესებს, კანონებს (პრინციპებს), მიკრო-, მეზო-, მაკრო ეკონომიკის და 
მსოფლიო ეკონომიკის (მეურნეობის) თეორიულ პრობლემებს, მიუხედავად იმისა,
რომ ქვეყნების ეკონომიკაში არსებობს საბაზრო (კერძო), სახელმწი ფოებ რივი,
საზოგადოებრივი სექტორები (შერეული ეკონომიკა). მხოლოდ საბაზრო ეკონომიკა
(იგულისხმება წმინდა სახით) არ არსებობს არცერთ ქვეყანაში და არც იარსებებს 
მომავალში. ამასთან კავშირში რეზო ნულია (მართებულია) ცნობილი  ამერიკელი 
პროფესორის ჯ. გელბრეითის გამონათ ქვამი: „ეკონომიკსი, რჩება რა საბაზრო 
მიკრო- და მაკროანალიზის ვიწრო ფარგლებში, წყვეტს არსებობას როგორც  
მეცნიერება და გადაიქცევა კონსერ ვატიულად გამოყენებულ სისტემად, რომელიც 
აცხადებს პრეტენზიას, იწოდე ბოდეს მეცნიერებად~ [6, გვ. 63].

საკუთარი პოზიცია ამ საკითხზე ჩვენ გამოვთქვით ჯერ კიდევ გასული 
საუკუნის 90-იან წლებში საქართ ველოს ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოებისა 
და შესაბამისი ორგანიზა ციე ბისადმი მიმართებით. ქვეყნის პარლამენტის 
საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის სახელმწიფოების ქვეკომიტეტი დადებითად 
გამოეხმაურა ამ მიმართვას. საქართველოს ტელევიზიის  პირველმა  არხმა გააუქმა 
გადაცემა სახელწოდებით „ეკონომიკსი“1, მოწესრიგდა „ეკონომიკური თეორიის~ 
კურსის წაკითხვა სახელმწიფო სასწავლო დაწესებულებებში. არ უნდა გამოიყე-
ნებოდეს ქართულად ტერმინი „ეკონომიქსი~. მა თე მა ტი კა და ლო გის ტი კა ინ-

1 „ეკონომიკსი“, „კ“-ს ნაცვლად „ქ“-ს გამოყენება არაა მართებული.
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გლი სუ რად არის „მა თე მა ტიკს~ და „ლო გის ტიკს~, მაგ რამ სა ქარ თვე ლო ში არა ვის 
მოს ვლია აზ რად მა თი ხმა რე ბა ინ გლი სუ რი და ბო ლო ე ბე ბით.

ჩვე ნი აზ რით, აგ რეთ ვე მარ თე ბუ ლი არ არის „ე კო ნო მი კუ რი თე ო რი ის~ 
ტერ მი ნის ნაც ვლად „თე ო რი უ ლი ეკო ნო მი კის~ ხმა რე ბა „თე ო რი უ ლი მე ქა ნი კის~, 
„თე ო რი უ ლი ფი ზი კის~ და ა. შ. ანა ლო გი უ რად, რაც ეკო ნო მი კის მი მართ, რო მე-
ლიც სა ზო გა დო ე ბის ყო ველ დღი ურ სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბას წარ მო ად გენს, მი უ-
ღე ბე ლი ა. არ არის სა ჭი რო სხვა დას ხვა ტერ მი ნის (მა გა ლი თად, გ. მენ ქი უს წიგ ნის 
„ე კო ნო მი კის პრინ ცი პე ბის“) შე მო ღე ბა ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის აღ ნიშ ვნი სათ ვის და 
მის ინ ტერ პრე ტა ცი ა ში აზ რთა სხვა ო ბის აღ ძვრა, აქ ვე, ისიც უნ და ით ქვას, რომ 
საზღ ვარ გა რეთ ეკო ნო მი კის პრინ ცი პებ ში მო ი აზ რე ბა ეკო ნო მი კუ რი კა ნო ნე ბი, ხო-
ლო ლა თი ნუ რად, პრინ ცი პე ბი ნიშ ნავს სა ფუძ ვლებს (რო მელ თა გა მო ტა ნა კურ სის 
და სა ხე ლე ბა ში არ არის აუ ცი ლე ბე ლი).

რაც შე ე ხე ბა პო ლი ტი კურ ეკო ნო მი ას, მას ვე რა ვინ უარ ყოფს რო გორც მეც-
ნი ე რე ბას. პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ის კურ სი იკითხ ე ბა ევ რო პი სა და დსთ-ის ქვეყ ნე-
ბის ბევრ უნი ვერ სი ტეტ სა და კო ლეჯ ში. მაგ რამ, მარ ქსის ტულ -ლე ნი ნურ მა ინ ტერ-
პრე ტა ცი ამ გარ კვე ულ წი ლად მას შე უ ლა ხა სა ხე ლი (მო ახ დი ნა მი სი კომ პრო მენ ტი-
რე ბა). ამი ტომ, ბო ლო დროს იყე ნე ბენ ტერ მინ ს-ზო გა დი ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ა, 
ანუ მარ ტი ვად – „ე კო ნო მი კუ რი თე ო რი ა~.

უფ რო მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნი ა „ ზო გა დი ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის “ ტერ მი-
ნის გა მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც ყვე ლა ეკო ნო მი კუ რი დის ციპ ლი ნი სა და მი მარ თუ ლე-
ბის თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი უ რი სა ფუძ ვე ლი ა, ვი ნა ი დან ბევრ მათ განს გა აჩ ნია 
თა ვი სი თე ო რი ე ბი, ზო გა დი თე ო რი ე ბიც კი (მა გა ლი თად, სტა ტის ტი კის ზო გა დი 
თე ო რი ა).

ამ რი გად, ზო გა დი ეკო ნო მი კუ რი თე ო რია ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა მთე-
ლი კომ პლექ სის თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი უ რი სა ფუძ ვე ლი ა. ესე ნი ა: დარ გობ რი ვი 
(მრეწ ვე ლო ბის, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის, ვაჭ რო ბის და ა. შ. ეკო ნო მი კა), ფუნ ქცი უ-
რი (ფი ნან სე ბი, კრე დი ტი, მარ კე ტინ გი, მე ნეჯ მენ ტი და სხვ.) და დარ გთა შო რი სი 
(დე მოგ რა ფი ა, სტა ტის ტი კა, ეკო ნო მი კუ რი გე ოგ რა ფია და სხვ.) მეც ნი ე რე ბა ნი.

დას კვნის სა ხით აღ ვნიშ ნავთ, რომ ზო გა დი ეკო ნო მი კუ რი თე ო რია უძ ვე ლე სი 
უნი ვერ სა ლუ რი ერ თი ა ნი მეც ნი ე რე ბა ა, რო მე ლიც მუდ მი ვად გა ნიც დის ევო ლუ ცი-
ას, ახა ლი ეკო ნო მი კუ რი მოვ ლე ნე ბი სა და კონ ცეფ ცი ე ბის შე სა ბა მი სად, მემ კვიდ-
რე ო ბი თო ბის პრინ ცი პის და არა ძვე ლი ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის ახ ლით შეც ვლის 
სა ფუძ ველ ზე. გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში სულ უფ რო იზ რდე ბა ეკო ნო მი კუ რი 
თე ო რი ის რო ლი და მნიშ ვნე ლო ბა, ვი ნა ი დან არ არ სე ბობს რა ი მე ეკო ნო მი კუ რი 
პრობ ლე მა (მიკ რო, მაკ რო, მე ზო, მე გა), რო მე ლიც არ იყოს მი სი გა მოკ ვლე ვი-
სა და შეს წავ ლის ობი ექ ტი. ამი ტომ ზო გა დი ეკო ნო მი კუ რი თე ო რია (რო გორც 
ად რე პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ა) უნ და ის წავ ლე ბო დეს უნი ვერ სი ტე ტე ბის ყვე ლა 
არა ე კო ნო მი კურ სპე ცი ა ლო ბა ზეც. თუ „თე ო რი ა~, „თე ო რი უ ლი~ უარ ყო ფით ემო-
ცი ებს იწ ვევს არა ე კო ნო მი კურ სპე ცი ა ლო ბებ ზე, შე იძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ „ზო გა დი 
ეკო ნო მი კა~.
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 საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის პროცესის 

მნიშვნელობის პოლიტიკური შეფასებისთვის

პაატა კოღუაშვილი 
სტუ -ის პროფესორი, 

 საქართველოს სოფლის მეურნეობის 
მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი 

 სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის გან ვი-
თა რე ბი სა და აგ რო სამ რეწ ვე ლო ინ ტეგ რა ცი ის მხარ და ჭე რით სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვე ბი. კო ო პე რა ტი ვის ეგი დით რე გი ო ნებ ში 
მოხ დე ბა ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კუ რი, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი და ორ გა ნი ზა ცი-
უ ლი მოწყ ო ბის რე სურ სე ბის გა აქ ტი უ რე ბა, ასე ვე შე იქ მნე ბა სოფ ლის მე ურ-
ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბის, გა და მუ შა ვე ბი სა და რე ა ლი ზა-
ცი ის ერ თი ა ნი სა წარ მოო ციკ ლი. კო ო პე რა ტი ვის წევ რე ბი სრუ ლად მი ი ღე ბენ 
პრო დუქ ცი ის გა ყიდ ვი დან მი ღე ბულ შე მო სა ვალს და თა ვად ვე გა დაწყ ვე ტენ, 
მი მარ თონ შე სა ბა მი სი სახ სრე ბი რე ინ ვეს ტი რე ბის თვის თუ სა ერ თო სო ცი ა-
ლუ რი პრობ ლე მე ბის გა და საჭ რე ლად. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე-
ბის გან ვი თა რე ბა ხელს შე უწყ ობს მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლე ბის ზრდას და 
გა მო იწ ვევს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის დი ნამ კი ურ გა უმ ჯო-
ბე სე ბას.

 საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: კო ო პე რა ცი ა; აგ რო სამ რეწ ვე ლო ინ ტეგ რა ცი ა; სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვი; ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბა.

ერთხელ კიდევ სასოფლო-სამეურნეი კოოპერაციის შესახებ

მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში სა ქარ თვე ლოს სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი რე ზერ ვი სა ზო გა დო ე ბის თი თო ე უ ლი წევ რის მო ქა ლა ქე-
ობ რივ და სა მე წარ მეო გა აქ ტი უ რე ბა ში, პრობ ლე მე ბის სა ერ თო ძა ლის ხმე ვით მოგ-
ვა რე ბა სა და სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ამ პრო ცე სე ბის ხელ შეწყ ო ბა ში ა. მო სახ ლე ო ბის 
სა მე წარ მეო აქ ტი ვო ბის ამაღ ლე ბა, რო გორც სოფ ლის აღორ ძი ნე ბის ერ თ-ერ თი ძი-
რი თა დი კომ პო ნენ ტი, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, შე საძ ლე ბე ლია ეკო ნო მი კუ რი დარ გე-
ბის ორ გა ნი ზა ცი უ ლი მოწყ ო ბის და ში გა სა წარ მოო ურ თი ერ თო ბე ბის პროგ რე სუ ლი 
ფორ მე ბის დამ კვიდ რე ბით. 

 სა ქარ თვლე სათ ვის დღე ვან დელ ის ტო რი ულ პე რი ოდ ში უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია პროგ რე სუ ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი სის ტე მუ რი ცვლი ლე ბე ბი (რე ფორ მე-
ბი), რაც კო ო პე რა ცი ის მრა ვალ მხრი ვი ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბით, შექ მნის რე გი ო ნებ ში 
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მო სახ ლე ო ბის მა სობ რი ვი და საქ მე ბის, ეროვ ნუ ლი პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბის ინ ტენ-
სი უ რი ზრდის შე საძ ლებ ლო ბას და უზ რუნ ველ ყოფს გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დი ან 
პერ სპექ ტი ვა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გა რე მოს ფორ მი რე ბას. 
მსოფ ლიო გა მოც დი ლე ბა ადას ტუ რებს, რომ მო სახ ლე ო ბის სა მე წარ მეო გა აქ ტი უ რე-
ბა და მა თი შე მო სავ ლე ბის ინ ტენ სი უ რი ზრდა ყვე ლა ზე უკეთ შე საძ ლე ბე ლია კო ო პე-
რა ცი უ ლი სექ ტო რის აქ ტი უ რი მხარ და ჭე რით.

სა ქარ თვე ლოს აგ რა რუ ლი სექ ტო რის არ სე ბი ლი მდგო მა რე ო ბი დან გა მომ დი-
ნა რე, რაც ძი რი თა დად და კავ ში რე ბუ ლია 800 ათა სამ დე[2] მცი რე მი წი ა ნი ფერ მე რის 
მცი რე მას შტა ბი ან სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბას თან, მხო ლოდ კო ო პე რა ცი უ ლი, ანუ ეკო-
ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი სო ლი და რო ბის სის ტე მის ხელ შეწყ ო ბით არის შე საძ ლე ბე-
ლი რე გი ო ნებ ში სი ღა რი ბის დაძ ლე ვი სა და ჯან სა ღი სა შუ ა ლო ფე ნის ჩა მო ყა ლი ბე ბის 
რთუ ლი პრო ცე სის გან ხორ ცი ე ლე ბა. 

აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხ ის სის ტე მუ რი გა დაწყ ვე ტა ხელს შე უწყ ობს რე გი ო ნებ ში 
ძლი ე რი კო ო პე რა ცი უ ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, მე ურ ნე ობ რი ო ბი სათ ვის 
სა ჭი რო პი რო ბე ბის შექ მნას, მო სახ ლე ო ბის აქ ტი ვო ბის ამაღ ლე ბას, სა მე ურ ნეო საქ-
მი ა ნო ბა ში მათ მა სობ რივ ჩარ თუ ლო ბას, კვლავ წარ მო ე ბის მას შტა ბე ბის გა დი დე ბას 
და კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს ფორ მი რე ბას, რაც სა ბო ლოო ან გა რი შით ქმნის მყარ 
გა რან ტი ებს რე გი ო ნე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბი სა და სა სურ სა თო 
უსაფ რთხო ე ბის პრობ ლე მის გა დაჭ რი სათ ვის. 

ცი ვი ლი ზე ბულ სამ ყა რო ში სა სოფ ლოდ სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ცია წარ მო ად გენს 
თა ვი სუ ფალ მე წარ მე თა ნე ბა ყოფ ლო ბით გა ერ თი ა ნე ბას[1], რომ ლის თვი საც და მა-
ხა სი ა თე ბე ლია მარ თვის დე მოკ რა ტი უ ლი ფორ მა, სა დაც მოქ მე დებს არ ჩე ვი თო ბა ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი მმარ თვე ლო ბი თი სის ტე მა პრინ ცი პით -<ქვე ვი დან – ზე ვით~, რაც სა-
ფუძ ველ ში ვე გა მო რიცხ ავს მმარ თვე ლი აპა რა ტის ბი უ როკ რა ტი ზა ცი ას. ამი ტომ კო-
ო პე რა ცი ულ პრინ ციპ ზე დამ ყა რე ბულ სა წარ მოო ურ თი ერ თო ბებს გან სა კუთ რე ბუ-
ლი და შე უც ვლე ლი ად გი ლი უჭი რავს ქვეყ ნის დე მოკ რა ტი ზა ცი ის პრო ცეს ში და მი სი 
სო ცი ა ლურ დე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის თვი სებ რი ვად ახალ დო ნე ზე გა დას ვლა ში.

კო ო პე რა ტი ვი არის მრა ვალ გან ზო მი ლე ბი ა ნი გა ერ თი ა ნე ბა, რო მე ლიც ქმნის 
მაკ რო და მიკ რო ე კო ნო მი კურ სიმ ძლავ რე ებს ქვე ყა ნა ში, რომ ლის წარ მა ტე ბა აიხ-
სნე ბა გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი გა რე მო თი. ძლი ე რი კო ო-
პე რა ცი უ ლი სის ტე მა ახორ ცი ე ლებს ბა ზარ ზე მაკ რო ე კო ნო მი კურ სტა ბი ლი ზა ცი ას 
პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის, უვ ნებ ლო ბის, მიკ ვლე ვა დო ბის და მდგრა დი ფის კა ლუ რი 
და მო ნე ტა რუ ლი ბა ლან სის სა ხით, მიგ რა ცი ის შე ჩე რე ბას, სოფ ლის ინ ფრას ტრუქ-
ტუ რის გან ვი თა რე ბას, ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნას, მყა რი და სტა ბი ლუ რი 
სა წარ მოო ფაქ ტო რე ბის დამ კვიდ რე ბას, აგ რო ე კო ლო გი უ რი და ბი ო ლო გი უ რი წარ-
მო ე ბის დაც ვას და ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გვას. 

სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვებს ასე ვე გა აჩ ნია შიმ ში ლის და სი ღა რი ბის 
დაძ ლე ვის სა უ კე თე სო პლატ ფორ მა. ეს სის ტე მა ზრდის სა სურ სა თო უსაფ რთხო ე ბას 
მცი რემი წი ან და და ბალ შე მო სავ ლი ან რე გი ო ნებ ში და აუმ ჯო ბე სებს მარ გი ნა ლუ რი 
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და მოწყ ვლა დი ჯგუ ფე ბის ჩარ თუ ლო ბას სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბა ში. იგი 
ასე ვე ქმნის სა უ კე თე სო პლატ ფორ მას ახალ გაზ რდა ფერ მერ თა და კო ო პე რა ტორ -
ქალ თა ჩარ თუ ლო ბის თვის ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ში.

სა ქარ თვე ლოს კა ნონ ში – „სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვის შე სა ხებ~, გან-
საზღ ვრუ ლია კო ო პე რა ტი ვის ში გა სა წარ მოო ურ თი ერ თო ბე ბის წე სე ბი, რო მე ლიც 
შე მუ შა ვე ბუ ლია ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის მრა ვალ წლი ა ნი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით და მორ გე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ო ბის ეთ ნო კულ ტუ რულ და ეთ ნოფ-
სი ქო ლო გი ურ მა ხა სი ა თებ ლებ ზე [4]. წევ რე ბის მი ერ კო ო პე რა ტი ვის დე მოკ რა ტი უ-
ლი მარ თვის სა ფუძ ვე ლი სწო რედ ში გა სა წარ მოო ურ თი ერ თო ბე ბის მა რე გუ ლი რე-
ბე ლი ნორ მე ბია (მო გე ბის გა ნა წი ლე ბის და პა ის შე ტა ნის წე სე ბი), რო მელ თა დაც ვა, 
თა ვის მხრივ, წარ მო ად გენს კო ო პე რა ტი ვე ბის სა მე წარ მეო რის კე ბის შემ ცი რე ბის 
ყვე ლა ზე კარგ სა შუ ა ლე ბას.

მნიშ ვნე ლო ვა ნია კო ო პე რა ცი ის გავ ლე ნა არა მარ ტო სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
დარ გე ბის, არა მედ სოფ ლის და თე მის, რო გორც ტე რი ტო რი უ ლი კა ტე გო რი ის გან-
ვი თა რე ბა ზე, რაც გა მო ი ხა ტე ბა სოფ ლად, ქა ლაქ ში არ სე ბუ ლი კომ ფორ ტის მსგავ-
სი ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის შექ მნა ში, რა საც წმინ და ეკო ნო მი კურ ფაქ ტო რებ თან 
ერ თად, დი დი რო ლი აკის რია სოფ ლად ცხოვ რე ბის და გან ვი თა რე ბის მო ტი ვა ცი ის 
გაძ ლი ე რე ბა სა და მიგ რა ცი ის პრო ცე სის შე ჩე რე ბა ში. სწო რედ ამ ფაქ ტო რის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, ზო გი ერთ გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში (მა გა ლი თად ია პო ნი ა, ის რა ე ლი) 
კო ო პე რა ტი ვე ბის ფორ მი რე ბა ხდე ბა უპი რა ტე სად ტე რი ტო რი უ ლი (სო ფე ლი, თე მი) 
ნიშ ნით. 

კო ო პე რი რე ბის გა რე შე მცი რე ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის არ სე ბო ბა, უკე თეს 
შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ და ბალ ტექ ნო ლო გი ურ დო ნე ზე, რაც სა ბო-
ლოო ან გა რი შით, ვე რა ნა ი რად ვერ უზ რუნ ველ ყოფს მათ სა მე წარ მეო გან ვი თა რე-
ბას. თუნ დაც მხო ლოდ ამ გა რე მო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე, ცხა დი ა, რომ მიმ დი ნა რე 
პე რი ოდ ში აგ რო სამ რეწ ვე ლო ინ ტეგ რა ცი ის ეფექ ტი ა ნი მო დე ლის და ერ თი ა ნი სა-
წარ მოო ციკ ლის (ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯაჭ ვის) შექ მნის კუთხ ით, სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა-
ცი ულ -სა მარ თლებ რივ ფორ მებს შო რის სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვებს და 
მა თი გან ვი თა რე ბის მხარ დამ ჭე რი ინ სტი ტუ ტე ბის გაძ ლი ე რე ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
რო ლი უნ და მი ე ნი ჭოს. 

 კოოპერაცია და აგროსამრეწველო ინტეგრაცია

თა ნა მედ რო ვე სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი პრო-
დუქ ცი ის წარ მო ე ბის აუ ცი ლე ბელ პი რო ბას, ერ თი მხრივ, ტექ ნი კურ -ტექ ნო ლო გი-
უ რი, ორ გა ნი ზა ცი ულ -მმარ თვე ლო ბი თი და ეკო ნო მი კუ რი ერ თო ბა, ხო ლო მე ო რე 
მხრივ, წარ მო ე ბის, დამ ზა დე ბის, ტრან სპორ ტი რე ბის, შე ნახ ვი სა და გა და მუ შა ვე ბის 
პრო ცე სე ბის უწყ ვე ტო ბა წარ მო ად გენს, რაც შე საძ ლე ბე ლია მას შტა ბუ რი, მსხვი ლი 
ან კო ო პე რა ცი უ ლი წარ მო ე ბის პი რო ბებ ში.
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ბო ლო ორი ათე უ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში, აგ რა რუ ლი სექ ტო რის ფუნ ქცი ო-
ნი რე ბის ეკო ნო მი კუ რი ანა ლი ზი ნათ ლად წარ მო ა ჩენს ქარ თუ ლი სოფ ლი სა და მი სი 
მო სახ ლე ო ბის ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მას: სოფ ლის მე ურ ნე ო-
ბის პრო დუქ ცი ის მწარ მო ებ ლებს, ფაქ ტობ რი ვად, შეზღ უ დუ ლი აქვთ სა რე ა ლი ზა-
ციო ბაზ რებ ზე პირ და პი რი წვდო მის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რად გან მა თი პრო დუქ ცი ის 
შეს ყიდ ვა ძი რი თა დად ხდე ბა, ერ თი მხრივ, შუ ა მა ვა ლი, გა დამ ყიდ ვე ლი პი რე ბი სა და 
კომ პა ნი ე ბის, ხო ლო მე ო რე მხრივ, იმ გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბის მი ერ, რომ-
ლე ბიც უპი რა ტე სად ორი ენ ტი რე ბუ ლი არი ან გა რე შე პი რე ბი დან სა სოფ ლო- სა მე ურ-
ნეო ნედ ლე უ ლის შეს ყიდ ვა ზე. მა თი სრუ ლი ად გა სა გე ბი ბუ ნებ რი ვი ინ ტე რე სე ბია 
სა კუ თა რი მო გე ბის გაზ რდის მიზ ნით შე ის ყი დონ პრო დუქ ცია (ნედ ლე უ ლი), რაც შე-
იძ ლე ბა და ბა ლი ფა სით. სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ის მწარ მო ებ ლე ბი, სუს ტი 
და და უც ვე ლი პო ზი ცი ე ბის გა მო, იძუ ლე ბუ ლი არი ან და თან ხმდნენ შეს ყიდ ვის დის-
კრი მი ნა ცი ულ, ხშირ შემ თხვე ვა ში, კარ ტე ლუ რი შე თან ხმე ბით და წე სე ბულ ფა სებს, 
რაც ავ ტო მა ტუ რად იწ ვევს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის მო ტი ვა-
ცი ის და კარ გვას და ად გილ ზე სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი-
ვის მოშ ლას. 

 ინ ტე რეს თა აღ ნიშ ნუ ლი კონ ფლიქ ტი მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გახ და სა ფუძ ვე ლი, 
ერ თი მხრივ, სოფ ლი დან მო სახ ლე ო ბის გაძ ლი რე ბუ ლი მიგ რა ცი ის და მე ო რე მხრივ, 
აგ რა რუ ლი წარ მო ე ბის პა რა ლი ზე ბის. აქე დან გა მომ დი ნა რე ნა თე ლი ა, რომ წარ მო-
ე ბით ურ თი ერ თო ბა თა ასე თი ფორ მის ხელ შეწყ ო ბა, უმე ტეს შემ თხვე ვა ში, სოფ ლის 
მო სახ ლე ო ბი სათ ვის მხო ლოდ უკუ შე დე გის მომ ტა ნი ა.

 სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვის ფარ გლებ ში, კო ო პე რა ცი ი სა და ვერ ტი-
კა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის პრინ ცი პებ ზე დამ ყა რე ბუ ლი მო დე ლი[3], გახ დე ბა სა ფუძ ვე ლი 
პირ ვე ლა დი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის, გა და მუ შა ვე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის ერ თი ა ნი 
ციკ ლის შექ მნი სა, სა დაც პრო დუქ ცი ის ღი რე ბუ ლე ბა ყო ველ სა მე ურ ნეო სა ფე ხურ ზე 
იზ რდე ბა და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ცი ა ში ჩარ თუ ლი მო სახ ლე ო ბა მი ი ღებს 
მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზ რდილ შე მო სავ ლებს სა ბო ლოო პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ი დან 
მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბით. ასე თი ტი პის სა მე ურ ნეო სის ტე მა ში კო ო პე რა ტი ვის თი თო-
ე უ ლი წევ რი შე მო სავ ლე ბის გაზ რდის მიზ ნით და ინ ტე რე სე ბუ ლია აწარ მო ოს უფ რო 
მე ტი რა ო დე ნო ბი სა და მა ღა ლი ხა რის ხის პრო დუქ ცია და ამა ვე დროს აქ ტი უ რად 
იყოს ჩარ თუ ლი გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მოო პრო ცე სე ბის ტექ ნი კურ -ტექ ნო ლო გი-
ურ სრულ ყო ფა ში, სა ბო ლოო პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზა ცი ა ში და გა ნა ხორ ცი ე ლოს ერ-
თი ა ნი სა წარ მოო ციკ ლის მო ნი ტო რინ გი სა მე წარ მეო საქ მი ა ნო ბის ყვე ლა დო ნე ზე. 
მე ურ ნე ობ რი ო ბის ეს ფორ მა, ერ თი მხრივ, სა ფუძ ველს უქ მნის შემ დგომ ეტაპ ზე სა-
სოფ ლო- სა მე ურ ნეო წარ მო ე ბის კონ ცენ ტრა ცი ის უფ რო მა ღა ლი (მე ო რე, მე სა მე) დო-
ნის მქო ნე კო ო პე რა ცი უ ლი ფორ მე ბის შექ მნას, ხო ლო მე ო რე მხრივ, ქმნის აგ რა რულ 
სა წარ მო თა და ფი ნან სე ბა ში ახა ლი, ეფექ ტი ა ნი ელე მენ ტე ბის შე ტა ნის მო ტი ვა ცი ას.

 სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვე ბის ფარ გლებ ში აგ რო სამ რეწ ვე ლო ინ ტეგ-
რა ცი ის მხარ და ჭე რა შე საძ ლე ბე ლია ინ ტენ სი უ რი პირ ვე ლა დი წარ მო ე ბის, მა ღა ლი 
დო ნის სა წარ მოო ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და გა და მა მუ შა ვე ბე ლი სა წარ მო ე ბის შექ მნის 
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სტი მუ ლი რე ბის გზით. გარ და ამი სა, უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ ამ ტი პის სა-
მე ურ ნეო სის ტე მა ში შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა, ტი პუ რი სა ბან კო კო მერ ცი უ ლი კრე დი-
ტის სოფ ლის მე ურ ნე ო ბი სათ ვის არა ე ფექ ტი ა ნი და მო უქ ნე ლი ფორ მა ჩა ნაც ვლდეს 
ისე თი ფი ნან სუ რი ინ სტრუ მენ ტე ბით, რო გო რი ცაა თავ დე ბო ბა, ლი ზინ გი, შე ღა ვა-
თი ა ნი კრე დი ტი. ფი ნან სუ რი ურ თი ერ თო ბის ასე თი ფორ მა გავ რცე ლე ბუ ლია წარ მა-
ტე ბუ ლი ეკო ნო მი კის მქო ნე ბევრ ქვე ყა ნა ში და უმე ტე სად სწო რედ კო ო პე რა ცი ულ 
სის ტე მებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. 

 ინ ვეს ტი ცი ე ბის და ცუ ლო ბის კუთხ ით, მარ თვის დე მოკ რა ტი უ ლი პრინ ცი პე ბი 
და კო ო პე რა ტი ვის ფარ გლებ ში და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის, ანუ ერ თი ა ნი სა წარ-
მოო ციკ ლის შექ მნის პერ სპექ ტი ვა აყა ლი ბებს სა მე წარ მეო რის კე ბის მი ნი მუ მამ დე 
დაყ ვა ნის რე ა ლურ პი რო ბებს და გზას უხ სნის კო ო პე რა ტი ვებს სხვა დას ხვა სა ხელ-
მწი ფო თუ არა სამ თავ რო ბო პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლე ო ბი სათ ვის. 

 სა ბო ლოო ან გა რი შით, გო ნივ რუ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა სოფ ლო- სა მე-
ურ ნეო კო ო პე რა ცი ით შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა: 

• კო ო პე რა ტი ვის თი თო ე უ ლი წევ რის შრო მი თი და მა ტე რი ა ლუ რი რე სურ სე-
ბის კა პი ტა ლი ზა ცია და მა თი გა დაქ ცე ვა ქვეყ ნის ში გა ინ ვეს ტი ცი ე ბად;

• კო ო პე რა ტი ვის თი თო ე უ ლი წევ რის სა მე წარ მეო ინი ცი ა ტი ვის გან ვი თა რე-
ბა ზე და არა და ქი რა ვე ბულ შრო მა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კუ რი 
გა რე მოს ფორ მი რე ბა;

• მო სახ ლე ო ბის რე ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა აქ ტი უ რე ბა და ამ ფონ ზე სა-
ხელ მწი ფო და არა სა ხელ მწი ფო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა სა წე ვი მხარ დამ ჭე რი ღო-
ნის ძი ე ბე ბის ქმე დი თუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა;

• კო ო პე რა ტი ვის წევ რე ბის მი ერ ეკო ნო მი კუ რი თვით მმარ თვე ლო ბის ყვე ლა 
კომ პო ნენ ტის (თვი თა ნაზღ ა უ რე ბა, თვით რე გუ ლი რე ბა, თვით კონ ტრო ლი) გან ხორ-
ცი ე ლე ბა;

• პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის, გა და მუ შა ვე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის ინ ტეგ რი რე ბუ-
ლი სის ტე მე ბის (ერ თი ა ნი სა წარ მოო ციკ ლის) შექ მნა;

• მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა და აქე დან გა მომ დი ნა-
რე, მა თი სა ერ თო სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბა;

• მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბა;
• სა ზო გა დო ე ბა ში სო ცი ა ლუ რი პო ლა რი ზა ცი ის დო ნის შემ ცი რე ბა;
• სოფ ლად შრო მის ავ ტო რი ტე ტის ამაღ ლე ბა; 
• ად გი ლებ ზე მო სახ ლე ო ბის და მაგ რე ბის და გან ვი თა რე ბის რე ა ლუ რი პერ-

სპექ ტი ვის შექ მნა და მიგ რა ცი ის შე ჩე რე ბა;
• მო სახ ლე ო ბის სა მე წარ მეო კულ ტუ რი სა და გა ნათ ლე ბის დო ნის ამაღ ლე ბა. 

კერ ძო მე წარ მის და თა ვი სუ ფა ლი მო ქა ლა ქის შე სა ბა მი სი აზ როვ ნე ბი სა და ქცე ვის 
ლო გი კის დამ კვიდ რე ბა;

• სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნე ბის ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი გან ვი თა რე ბა.
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დასკვნის მაგივრად

 კო ო პე რა ცი უ ლი პრო ექ ტე ბის სწო რი და გეგ მვი თა და წარ მა ტე ბით გან ხორ ცი-
ე ლე ბით მი იღ წე ვა სი ნერ გი უ ლი ეფექ ტი შემ დე გი ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტე ბის (ე ფექ-
ტე ბის) ერ თობ ლი ო ბის სა ფუძ ველ ზე:

1. ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტი – მო სახ ლე ო ბის შე მო სავ ლე ბის ზრდა, სა სოფ ლო- სა-
მე ურ ნეო დარ გე ბის ინ ტენ სი უ რი და ბა ლან სი რე ბუ ლი გან ვი თა რე ბა;

2. სო ცი ა ლუ რი ეფექ ტი – სო ცი ა ლუ რი სო ლი და რო ბა და სა მარ თლი ა ნო ბა, სო-
ცი ა ლუ რი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბა;

3. მო სახ ლე ო ბის და საქ მე ბა – სოფ ლად მო სახ ლე ო ბის მა სობ რივ და საქ მე ბა, სა-
დაც და ფი ნან სე ბის მო ცუ ლო ბა ერთ და საქ მე ბულ პირ ზე გა ან გა რი შე ბით, გა ცი ლე-
ბით ნაკ ლე ბია სხვა ტი პის ბიზ ნეს პრო ექ ტებ ში ერთ და საქ მე ბულ პირ ზე გა ან გა რი შე-
ბით ინ ვეს ტი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი სახ სრე ბის მო ცუ ლო ბა ზე;

4. სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბა და მდგრა დი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა: კო ო-
პე რა ცი უ ლი პრო ექ ტე ბის სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბის და მდგრა დო ბის სა ფუძ ველს 
ეკო ნო მი კურ თვით მმარ თვე ლო ბას თან ერ თად, წარ მო ე ბის კონ ცენ ტრა ცი ის მა ღა-
ლი დო ნე წარ მო ად გენს, რად გან თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში მხო ლოდ მას შტა ბუ რი 
წარ მო ე ბი თაა შე საძ ლე ბე ლი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბა და მი-
სი რე ა ლი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლის აკუ მუ ლი რე ბა 
კვლავ წარ მო ე ბა ზე, რის გა რე შეც სა მე ურ ნეო სის ტე მის გან ვი თა რე ბა და თან მდე ვი 
ეფექ ტე ბის მიღ წე ვა შე უძ ლე ბე ლი ა. სწო რედ ამი ტომ, კო ო პე რა ცი ულ პრო ექ ტებს გა-
აჩ ნია რე ა ლუ რი სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ა ნო ბი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის ობი ექ ტუ რი 
სა ფუძ ვლე ბი.

ლი ტე რა ტუ რა:

1. For The S  mula  on of the Cooprra  ve Process in a Village. Annals of Agrarian Science“,
Vol. 13, 2, 2015.

2. პ. კო ღუ აშ ვი ლი, „კო ო პე რა ცია – სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის ეფექ ტუ რი მე-
ქა ნიზ მი“, ჟურ. ბიზ ნეს -ინ ჟი ნე რინ გი, №4, 2012.

3. პ. კო ღუ აშ ვი ლი, „სოფ ლის გა დარ ჩე ნა კო ო პე რა ცი უ ლი ტი პის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი სის-
ტე მის შექ მნა ში ა, სო ცი ა ლუ რი ეკო ნო მი კა - XXI სა უ კუ ნის აქ ტუ ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი,
№4, 2013.

4. სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი „სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო პე რა ტი ვის შე სა ხებ~, „სა კა ნონ მდებ-
ლო მაც ნე~, 7 დე კემ ბე რი, 2015.
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For Political Assessment of the Importance of the Agricultural 
Cooperative Process

Paata Koghuashvili
Professor, Georgian Technical University

 The article refers to the development of cooperation and intersectional integration 
in rural areas. Under the aegis of the cooperatives, the most important locally available 
resources of the intellectual, economic and organizational arrangement will be fully 
highlighted, also will be created a single cycle of production, processing and marketing 
of agricultural products. Members of the cooperatives will get the total income from 
the sales and by themselves they will decide on earmarking the respective funds for 
reproduction and/or handling of common social problems. Development of cooperatives 
will increase the income of the most part of the country’s population and will lead to a 
dynamic improvement of its socio-economic situation.

Keywords: Cooperative, agro-industrial integration, agricultural cooperative, 
farming
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კონკურენციის თეორიის ზოგიერთი პრობლებისა და მისი სრულყოფის 

მექანიზმის შესახებ

რევაზ ლორთქიფანიძე
თსუ-ის ალ. ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის 

კონსულტანტი ეკონომიკურ საკითხებში, 
უნივერსიტეტ გეომედის პროფესორი, 
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი 

revaz.lordkipanidze@tsu.ge 

 კონ კუ რენ ცია რომ ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის უმ თავ რე სი ფაქ ტო რი ა, 
ამა ზე უკ ვე არა ვინ კა მა თობს – ისი ნიც კი, რომლებიც ჯერ კი დევ უტო პი ურ 
კო მუ ნის ტურ წყო ბას უჭე რენ მხარს და ხე ლოვ ნურ შე ჯიბ რო ბი თო ბას მა ინც 
უშ ვე ბენ ეკო ნო მი კის მა ორ გა ნი ზე ბე ლი სტი მუ ლი რე ბი სათ ვის. მნიშ ვნე ლო ბი-
დან გა მომ დი ნა რე, კონ კუ რენ ცი ის ფე ნო მენს იკ ვლევს ცნო ბილ მეც ნი ერ თა 
საკ მა ოდ დი დი რა ო დე ნო ბა და, ბუ ნებ რი ვი ა, მი სი ცალ კე უ ლი ას პექ ტე ბიც 
დე ტა ლუ რა დაა შეს წავ ლი ლი მსოფ ლი ო ში, თუმ ცა, ჩვე ნი ხედ ვით, არის ერ-
თ-ერ თი ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ას პექ ტი – კონ კუ რენ ტთა რა ო დე ნო ბის გან-
მსაზღ ვრე ლო ბა სრულ ყო ფი ლი (წმინ და) კონ კუ რენ ცი ის გა გე ბი სათ ვის, რაც, 
ვფიქ რობთ, აუ ცი ლე ბელ კო რექ ტი ვებს სა ჭი რო ებს. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: კონ კუ რენ ცი ა; მო ნო პო ლი ა; ეფექ ტი ა ნო ბა; რე გუ-
ლი რე ბის პრი ო რი ტე ტე ბი; ეკო ნო მი კუ რი მე ქა ნიზ მი.

 ჩემი თეორიული განზოგადებები კონკურენციის შესახებ [1; 2], მნიშ ვნე-
ლოვანწილად, მიმართულია იმათ წინააღმდეგ, ვინც ფიქრობს ეფექტიანი მსხვილი 
ბიზნესების გაუაზრებელი მასობრივი დანაწევრების საკითხზე. ჩვენი აზრით, 
პრობლემა ბიზნესის ზომაში კი არ არის, არამედ კეთილსინდისიერებასა და ეკო-
ნომიკურ ეფექტიანობაში.

 ჩე მი მი ზა ნი არ არის ადამ სმი თის კრი ტი კა – სა ყო ველ თაო აღი ა რე ბით, ის 
გე ნი ა ლუ რი მო აზ როვ ნე იყო, თუმ ცა, ვფიქ რობთ, აუ ცი ლე ბე ლი ა, სმი თის ეპო ქი დან 
დაწყ ე ბუ ლი [3; 4], ჰერ ფინ დალ -ჰირ შმა ნის თა ნა მედ რო ვე ინ დექ სსა [5] და სა ბო ლო-
ოდ „სრულ ყო ფი ლი კონ კუ რენ ცი ის~ გა გე ბა ში დამ კვიდ რე ბულ მთა ვარ (პირ ველ) 
მოთხ ოვ ნა ში „A large number of buyers and sellers“ (მყიდ ვე ლე ბი სა და გამ ყიდ ვე-
ლე ბის დი დი რა ო დე ნო ბა) [6] კო რექ ტი ვე ბის შე ტა ნა, ანუ, ჩვე ნი აზ რით, არა გავ ლე-
ნი ან კონ კუ რენ ტთა ხე ლოვ ნუ რად გაზ რდი ლი დი დი რა ო დე ნო ბა კი არ გა ნა პი რო-
ბებს სრულ ყო ფილ კონ კუ რენ ცი ას, არა მად, კონ კუ რენ ტთა ბუ ნებ რი ვი რა ო დე ნო ბა. 
კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ დღემ დის დამ კვიდ რე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბით, შე იძ ლე ბა არა მი-
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ზან შე წო ნი ლად და ვა ნა წევ როთ ეფექ ტი ა ნი ად გი ლობ რი ვი მსხვი ლი ბიზ ნე სე ბი ან 
ხე ლი შე ვუ შა ლოთ ბიზ ნე სე ბის წე სი ე რი გზით სა ჭი რო გა ერ თი ა ნე ბის მცდე ლო ბას, 
და ვარ ღვი ოთ მა თი უდა ნა შა უ ლო ბის პრე ზუმ ფცი ა, უკე თე სი პი რო ბე ბი შე ვუქ მნათ 
არა კე თილ სინ დი სი ერ სა გა რეო ფა რულ შე თან ხმე ბებს და ა.შ.

 კონკურენციის შეფასების კლასიკური და თანამედროვე მეთოდების 
შესახებ 

 სრულ ყო ფი ლი კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს არ სე ბო ბა გან სა კუთ რე ბით აქ ტუ ა-
ლუ რი ა, რო გორც თა ნა მედ რო ვე ადა მი ან თა ცხოვ რე ბის პი რო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი-
სა და სა სი ცოცხ ლო მნიშ ვნე ლო ბის მსოფ ლიო მშვი დო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბი სათ ვის [7], 
ასე ვე, უშუ ა ლოდ სა ქარ თვე ლო ში დაწყ ე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი რე ფორ მის [8] წარ მა-
ტე ბით გან ვი თა რე ბი სათ ვი საც. ამ დე ნად, კონ კუ რენ ცი ი სა და ეფექ ტი ა ნი რე გუ ლი-
რე ბის სა კითხ ებ ზე მო მუ შა ვე სპე ცი ა ლისტს, კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს სა ერ თა შო-
რი სო გა მოც დი ლე ბის პრობ ლე მა ტუ რი სა კითხ ე ბი სულ უფ რო მე ტად მა ფიქ რებს. 

 თა ნა მედ რო ვე პრაქ ტი კა ში კონ კუ რენ ცი ის აქ ტუ ა ლურ სა კითხ ებს იკ ვლე ვენ 
ქარ თვე ლი ეკო ნო მის ტე ბი ნ. ხა დუ რი [9], ს. ფე ტე ლა ვა [9; 10], შ. გო გი აშ ვი ლი [10] 
და ა.შ., თუმ ცა, დღე ი სათ ვის, გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ იკ ვე თე ბა პრობ ლე მა, რომ 
„სა ქარ თვე ლო ში, ისე ვე რო გორც პოს ტსო ცი ა ლის ტუ რი ქვეყ ნე ბის უმე ტე სო ბა ში, 
სა ბაზ რო ეკო ნო მი კა ზე გარ და მა ვა ლი პე რი ო დი დი დი სირ თუ ლე ე ბით და წი ნა აღ-
მდე გო ბე ბით ხა სი ათ დე ბო და~ [9, გვ. 311] და კონ კუ რენ ცი ის ორ გა ნო ე ბის ხელთ 
არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი არა საკ მა რი სია [10, გვ. 46] სა თა ნა დო ქმე დი თი დას კვნე ბის 
გა სა კე თებ ლად. 

 ამას თა ნა ვე, და ვა მა ტებ დი – თუ ად რე უტო პი ურ კო მუ ნიზმს ვა შე ნებ დით, ახ ლა 
არა მარ თე ბუ ლად ვართ ორი ენ ტი რე ბუ ლი კლა სი კო სე ბის დრო ე ბი დან შე მო ტა ნილ 
და თა ნა მედ რო ვე ჰერ ფინ დალ -ჰირ შმა ნის მე თო დით გავ რცე ლე ბულ რა ო დე ნობ რივ 
კრი ტე რი უმ ზე [5]. ჩვენ უნ და გვინ დო დეს მაქ სი მა ლუ რად სრულ ყო ფი ლი (წმინ და) 
კონ კუ რენ ცი ა, მაგ რამ ეს რა ო დე ნო ბა ზე რა ცი ო ნა ლუ რი ზღვა რის და წე სე ბას სა ჭი-
რო ებს – ჩვენ არ გვჭირ დე ბა „ჭი ან ჭვე ლე ბის~ ქა ო ტუ რი უსას რუ ლო ბის კონ კუ რენ-
ცია ეკო ნო მი კა ში. ჩვენ გვჭირ დე ბა კე თილ სინ დი სი ე რი კონ კუ რენ ტე ბის ბუ ნებ რი ვი 
კონ კუ რენ ცი ა, სა დაც კონ კუ რენ ცი ის ყვე ლა მო ნა წი ლე (ა რამ ხო ლოდ მცი რე, არა-
მედ დი დი) აკე თებს თა ვის სა ჭი რო (ე ფექ ტი ან, პრაქ ტი კულ) საქ მეს. ბაზ რის მო ნა-
წი ლე ე ბის ძალ ზე დიდ მა რა ო დე ნო ბამ, ჩე მი აზ რით, შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს „მოკ ლე 
ჩარ თვა~ და ეკო ნო მი კის და მან გრე ვე ლი „გა და ხუ რე ბა~, შე სა ბა მი სად, ჰი პე რინ ფლა-
ცი უ რი სი ჭარ ბე და გან მე ო რე ბა დი და გა ჭი ა ნუ რე ბუ ლი უმ ძი მე სი კრი ზი სუ ლი დეპ-
რე სი ე ბი [1, გვ. 8]. 

 დი დი დეპ რე სი ის ეპო ქი დან (XX სა უ კუ ნის 30-ი ა ნი წლე ბი), გან სა კუთ რე ბით 
გამ წვავ და დე ბა ტე ბი ადამ სმი თის კონ კუ რენ ცი ის ე.წ. „უ ხი ლა ვი ხე ლის~ მომ ხრე ნე-
ოკ ლა სი კო სებ სა და რე გუ ლი რე ბის მომ ხრე კე ინ ზი ა ნე ლებს შო რის. ზო გი სა ერ თოდ 
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სა თუ ოს ხდის „უ ხი ლა ვი ხე ლის~ მოქ მე დე ბას, ახა ლი ნე ოკ ლა სი კუ რი სინ თე ზი კი ერ-
თგვა რი შემ რი გებ ლის როლ ში მოგ ვევ ლი ნა [1, გვ. 3].

 კონ კუ რენ ცი ის შე ფა სე ბის ჩვე ნე უ ლი პრი ო რი ტე ტე ბი ა: 1) ეფექ ტი ა ნო ბა (ოპ-
ტი მა ლუ რი დო ნის გა ან გა რი შე ბა გრა ფი კუ ლი მე თო დის გა მო ყე ნე ბით [1, გვ. 103] 
და, მნიშ ვნე ლო ვა ნი სტრუქ ტუ რუ ლი ძვრე ბის ეფექ ტი ა ნო ბის შე ფა სე ბა ევ რო კავ ში-
რის ფორ მუ ლის ჩე მი გან ვი თა რე ბის დახ მა რე ბით [1, გვ. 104]); 2) კონ კუ რენ ცი ის 
ძა ლის რა ო დე ნობ რი ვი დო ნე (ჩემ მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ინ დექ სე ბის გა მო ყე ნე ბით 
[1, გვ. 43]); 3) ხა რის ხი (ინ ტეგ რა ლუ რი კო ე ფი ცი ენ ტის დახ მა რე ბით [1, გვ. 12]).

 მა რე გუ ლი რე ბელ მე ქა ნიზ მსაც თა ნა მედ რო ვე ო ბი სათ ვის უმ წვა ვე სად სა ჭი-
რო მი მარ თუ ლე ბე ბის სა მე ბა ადევს სა ფუძ ვლად: 1) კვა ლი ფი ცი უ რი სა ერ თა შო რი-
სო ან ტი მო ნო პო ლი უ რი ორ გა ნოს შექ მნის აუ ცი ლებ ლო ბა, მათ შო რის სხვა დას ხვა 
რე აქ ცი უ ლი რე ჟი მით მო სახ ლე ო ბის მა სობ რი ვი გა ღა ტა კე ბის შემ თხვე ვე ბის მი ნი-
მი ზე ბის მიზ ნით; 2) მაკ რო ე კო ნო მი კურ დო ნე ზე, მომ ხმა რე ბელ თა დაც ვის მიზ ნით, 
ად გი ლობ რი ვი ბუ ნებ რი ვი მო ნო პო ლი ე ბის რე გუ ლი რე ბა (შე საძ ლოდ მი ნი მა ლუ რი 
სა ხელ მწი ფო და ნა კარ გე ბით); 3) მხარ და ჭე რა და, ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში, უშუ ა ლო 
მო ნა წი ლე ო ბა კერ ძო ბიზ ნე სის მიკ რო ე კო ნო მი კურ მე ნეჯ მენ ტში, და ზა რა ლე ბულ 
მე წარ მე თა გა და უ დე ბე ლი დაც ვი სა და კრი ზი სუ ლი რე გი ო ნე ბის სწრა ფი ზრდის უზ-
რუნ ველ სა ყო ფად.

 კონ კუ რენ ცი ის ობი ექ ტუ რი კა ნონ ზო მი ე რე ბა მაქ სი მა ლურ ეფექ ტი ა ნო ბას მხო-
ლოდ ეკო ნო მი კის შე საძ ლოდ ბუ ნებ რი ვი ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სას ავ ლენს, ანუ – ფა რუ-
ლი შე თან ხმე ბე ბი სა და არა კე თილ სინ დი სი ე რი მო ნო პო ლი ე ბის მი ნი მა ლუ რი დო ნის 
შემ თხვე ვა ში [1, გვ. 20]. მაგ რამ, მაკ რო ე კო ნო მი კის და თვით მსოფ ლიო დო ნე ზეც 
კი, კონ კუ რენ ცი ის ფაქ ტობ რი ვი ძა ლა მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვავ დე ბა კონ კუ რენ ცი ის 
მი ზან შე წო ნი ლი (ოპ ტი მა ლუ რი, მაქ სი მა ლუ რად ეფექ ტი ა ნი) დო ნი სა გან, რაც სხვა-
დას ხვა სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე მუდ მი ვი ერ თობ ლი ვი (სა ერ თა შო რი სო) დაკ ვირ ვე-
ბე ბის სა ჭი რო ე ბას გა ნა პი რო ბებს.

 ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცია სი ღა რი ბის და საძ ლე ვად

 რო გორც ეკო ნო მის ტი, სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე, თავს მო ვა ლედ ვთვლი დი კონ-
ცეფ ტუ ა ლუ რად და სა ბუ თე ბუ ლი აზ რი გა მო მეთ ქვა, თუ რო გორ უნ და დაძ ლი ოს 
გო ნი ერ მა ადა მი ან მა სი ღა რი ბის ჯერ კი დევ ძალ ზე მა ღა ლი – 80%-ი ა ნი დო ნე [1, 
გვ. 3] სულ უფ რო მდი დარ მსოფ ლი ო ში, რო გო რი გამ დიდ რე ბაა ადა მი ა ნის თვის მო-
რა ლუ რად გა მარ თლე ბუ ლი (ე ფექ ტი ა ნი) და, შე სა ბა მი სად, რო გო რი კონ კუ რენ ცია 
ეფუძ ნე ბა ჭეშ მა რი ტი სუ ლი ე რე ბის საწყ ი სებს. 

 რო გორც ცნო ბი ლი ა, ეკო ნო მი კუ რი კონ კუ რენ ცი ის ძა ლის ჩვე ნე უ ლი გან საზღ-
ვრე ბა, ფი ზი კა ში დე ნის ძა ლის გან საზღ ვრის (I=U/R) ბუ ნებ რი ვი მსგავ სე ბით გან-
ზო გად და [1, გვ. 6]. ასე თი სა ხით, ჩვენ შეგ ვიძ ლია გან ვსაზღ ვროთ კონ კუ რენ ცი ის 
ძა ლა და ოპ ტი მა ლუ რი – კონ კუ რენ ცი ის ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი დო ნე ეკო ნო მი კუ რად 
მდი და რი და ღა რი ბი ქვეყ ნე ბი სათ ვის, სა ინ ფორ მა ცი ო- ტექ ნო ლო გი ურ კლას ტე რებ-
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სა და აგ რა რულ ბაზ რებ ზე, მთა სა და დაბ ლობ ში, შემ ცი რე ბუ ლი ფა სე ბის დემ პინ-
გუ რი თაღ ლი თო ბი სა თუ ფა სე ბის შემ დგო მი მო ნო პო ლი უ რი ნა მა ტის შემ თხვე ვებ ში. 
აღ ნიშ ნულ საქ მე ში, ცალ კე ულ ქვეყ ნებს და მო უ კი დებ ლად არ ძა ლუძთ დაძ ლი ონ ფა-
რუ ლი სა ერ თა შო რი სო მო ნო პო ლი ე ბის მზაკ ვრო ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი სი ღა რი ბე და 
აუ ცი ლე ბე ლი ხდე ბა პროგ რე სუ ლი ძა ლე ბის უფ რო მჭიდ რო სა ერ თა შო რი სო კონ-
სო ლი და ცი ა. 

 მიგ ვაჩ ნი ა, რომ კონ კუ რენ ცი ის ძა ლა სა და ბაზ რის უმ სხვი ლე სი მიმ წო დებ-
ლის ზო მას შო რის უკუპ რო პორ ცი უ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბის გრა ფი კის [1, გვ. 103] 
გა დაკ ვე თა ზე სა წარ მოს ზო მა სა და ეფექ ტი ა ნო ბას შო რის და მო კი დე ბუ ლე ბის გრა-
ფიკ თან, მი ი ღე ბა კონ კუ რენ ცი ის ძა ლის ოპ ტი მა ლუ რი დო ნე ყო ვე ლი კონ კრე ტუ ლი 
სი ნამ დვი ლის თვის. აღ ნიშ ნუ ლი გარ კვე ულ წი ლად სრულ ყო ფი ლი თე ო რი უ ლი მიდ-
გო მი დან გა მომ დი ნა რე, თა ნა მედ რო ვე პი რო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, გა ნი საზღ ვრა 
კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს სრულ ყო ფის (გო ნივ რუ ლად რე გუ ლი რე ბის) მე ქა ნიზ მიც, 
რო მე ლიც და კონ კრე ტე ბუ ლია წარ მოდ გე ნი ლი სტა ტი ის დას კვნა ში ასა ხუ ლი მო საზ-
რე ბე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის სა ხით.

 სრულ ყო ფის მე ქა ნიზ მი და სა ხელ მწი ფო, რო გორც სა მარ თლი ა ნი 
პარ ტნი ო რი 

 თა ნა მედ რო ვე პი რო ბებ ში, ჯერ კი დევ მრავ ლა დაა შემ თხვე ვა, რო ცა მარ თვის 
სა კითხ ებ ში გა ურ კვევ ლო ბა და მოძ ვე ლე ბუ ლი თე ო რი უ ლი ხედ ვე ბის გა ნუ ვი თა რებ-
ლო ბა იწ ვევს ცხოვ რე ბის დო ნის გა ჭი ა ნუ რე ბულ ჩა მორ ჩე ნებ სა და, ჩვე ნი კონ კრე ტი-
კის – სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე ვა ში, უნი კა ლუ რი ბუ ნებ რი ვი პი რო ბე ბის სოფ ლე ბი სა 
და მთის ად რე და სახ ლე ბუ ლი მა სი ვე ბის და ცა რი ე ლე ბას. 

 მორ ფო ლო გი უ რი მრა ვალ ფაქ ტო რუ ლი გან ზო გა დე ბე ბი სა და დელ ფის მე თო-
დით შე ფა სე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით, გა მოვ ლინ და [1, გვ. 15], რომ სა ქარ თვე ლოს მა ღალ 
მთა ში (ზღვის დო ნი დან 1000 მეტ რზე მე ტი) მი ნი მუმ 4-ჯერ მცი რე უნ და იყოს ბიზ-
ნეს -ო ბი ექ ტის კონ ცენ ტრა ცი ა, ვიდ რე დაბ ლობ ში (ზღვის დო ნი დან 500 მეტ რამ დე), 
ხო ლო და ახ ლო ე ბით 2,7-ჯერ ნაკ ლე ბი, ვიდ რე შუა მთა ში (500-დან 1000 მეტ რამ-
დე). აღ ნიშ ნუ ლი გა ან გა რი შე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე, ვას კვნით, რომ დაბ ლობ ში კონ ცენ-
ტრი რე ბულ ბიზ ნეს ში შე იძ ლე ბა დე ლე გი რე ბულ იქ ნეს მა ღა ლი და შუა მთის ბიზ ნე-
სის ისე თი ფუნ ქცი ე ბი, რო გო რი ცაა – უშუ ა ლოდ მე ნე ჯე რუ ლი ოფი სე ბის მოწყ ო ბა 
ბიზ ნეს -გეგ მე ბის, ფი ნან სუ რი ანა ლი ზი სა და მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვის წარ მო ე ბი სათ-
ვის, ასე ვე, ტექ ნი კით უზ რუნ ველ ყო ფის კო ო პე რი რე ბით.

 დე ლე გი რე ბა შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს არამ ხო ლოდ სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო 
წარ მო ე ბა ში, არა მედ, სულ უფ რო მეც ნი ე რე ბა ტე ვად აგ რო სამ რეწ ვე ლო და ჯან დაც-
ვის ბიზ ნეს შიც. სამ წუ ხა როდ, მა ღა ლი მთის მრა ვალ მცი რედ და სახ ლე ბულ სო ფელ ში 
სა ა ვად მყო ფო ე ბის კი არა, მცი რე ამ ბუ ლა ტო რი ე ბის მოწყ ო ბაც კი ვერ ხერ ხდე ბა. 
ამას ემა ტე ბა გა რე მო ე ბა, რომ მცი რე მი წი ა ნი მე ურ ნე ო ბე ბი, უნი კა ლუ რი ქარ თუ ლი 
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ბუ ნე ბის მი უ ხე და ვად, ვე რაფ რით ვერ უწე ვენ კონ კუ რენ ცი ას ტექ ნი კუ რად კარ გად 
აღ ჭურ ვილ უცხ ო ურ კომ პა ნი ებს.

 შე დე გად, ასეთ მაღ ლივ სოფ ლებ ში ღრმად მო ხუ ცი მო სახ ლე ო ბა თუ შე მორ ჩა 
(ი სიც აქა -იქ) და სას წრა ფო ღო ნის ძი ე ბე ბია გა სა ტა რე ბე ლი სა გან გა შო ეკო ნო მი კუ რი 
და დე მოგ რა ფი უ ლი დეპ რე სი ი დან გა მო სას ვლე ლად.

 ჩვენ მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ქსე ლუ რი დე ლე გი რე ბის მე ნეჯ მენ ტი, სა ჭი რო 
კონ კუ რენ ტუ ლი კო ო პე რი რე ბით, მოკ ლე პე რი ოდ ში შეც ვლის მდგო მა რე ო ბას. ასე-
თი მე ნეჯ მენ ტის სა მა გა ლი თო ელე მენ ტა რუ ლი სქე მა შე იძ ლე ბა გუ ლის ხმობ დეს:

 1) ყო ველ მა ღალ მთი ან სო ფელ ში მი ნი მუმ 2-კა ცი ა ნი ამ ბუ ლა ტო რი უ ლი პუნ-
ქტე ბის მოწყ ო ბას, რაც დახ მა რე ბას გა უ წევს მო სახ ლე ო ბას (მ.შ. ახალ გაზ რდა ოჯა-
ხებს) სა მე დი ცი ნო ჩა რე ვის აუ ცი ლებ ლო ბის (მ.შ. მშო ბი ა რო ბის) დროს. პირ ველ 
ეტაპ ზე, ასე თი პუნ ქტე ბი, თა ვი სუ ფალ დროს შე იძ ლე ბა და კავ დეს ად გი ლობ რი ვი 
ნედ ლე უ ლით უნი კა ლუ რი სამ კურ ნალ წამ ლო პრე პა რა ტე ბის დამ ზა დე ბა ზეც; 

 2) ასე თი პუნ ქტე ბის მე ნე ჯე რუ ლი ფუნ ქცი ე ბი (მ.შ. ტექ ნი კით – ვერ ტმფრე ნე-
ბი თა თუ სხვა აუ ცი ლე ბე ლი სა შუ ა ლე ბე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა) დე ლე გი რე ბუ ლი უნ-
და იყოს კომ პა ნი ის სა თა ვო ოფის ზე თბი ლის სა თუ რე გი ო ნულ ცენ ტრებ ში; 

 3) ასე თი კო ო პე რი რე ბა შექ მნის რე ა ლუ რი ბიზ ნე სის სა ფუძ ველს და არ სე ბი-
თად გაზ რდის ბიზ ნე სის ეფექ ტი ა ნო ბას ქვე ყა ნა ში, და აბ რუ ნებს ახალ გაზ რდო ბას 
მთა ში, შექ მნის სა მუ შაო ად გი ლებს ეკო ნო მი კის სხვა დას ხვა დარ გში;

 4) სა ხელ მწი ფო ჩარ თუ ლო ბა ამ სქე მა ში უნ და მო ვი აზ როთ მი ნი მა ლუ რი – სიმ-
ბო ლუ რი (ა მას თა ნა ვე, აუ ცი ლე ბე ლი) ხარ ჯე ბით, რაც შე იძ ლე ბა გა მო ი ხა ტოს ამ ბუ-
ლა ტო რი უ ლი პუნ ქტე ბის მოწყ ო ბა ში, სა ხელ მწი ფო სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი მი წის 
ნაკ ვე თე ბის (ხშირ შემ თხვე ვა ში არა სა თა ნა დოდ ათ ვი სე ბუ ლი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბე ბის 
ფარ თე ბით) გა და ცე მა სა და მცი რე ტექ ნი კუ რი პარ კე ბის აღ ჭურ ვა ში. აღ ნიშ ნუ ლის 
აუ ცი ლებ ლო ბა, გვალ ვე ბი სა და გახ ში რე ბუ ლი ხან ძრე ბის პე რი ოდ ში, რთუ ლად მი-
სას ვლე ლი ჩვე ნი მა ღა ლი მთი ა ნე თი სათ ვის მწვა ვედ სა ჭი რო ვერ ტმფრე ნე ბის ნაკ ლე-
ბო ბა მაც და ა დას ტუ რა.

 მე ნეჯ მენ ტის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის შე ფა სე ბის სა მა გა ლი თო მაჩ ვე ნებ ლად 
შე იძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ წმინ და მო გე ბის ფარ დო ბა მე ნე ჯე რუ ლი პერ სო ნა ლის რა ო-
დე ნო ბას თან, სა ზო გა დო ებ რი ვი სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა შე საძ ლე ბე ლია შე ვა ფა სოთ 
ბიზ ნე სის მხარ და სა ჭე რად და ხარ ჯუ ლი სახ სრე ბის ხვედ რი წო ნით, ხო ლო სა ერ თა შო-
რი სო ბაზ რის კონ კუ რენ ტუ ლო ბის დო ნე – ბა ზარ ზე მსხვი ლი კომ პა ნი ე ბის (რომ ლე-
ბიც კონ კრე ტუ ლი ბაზ რის მე ხუ თედ ზე მეტს აკონ ტრო ლებს) რა ო დე ნო ბით.

 ჩვე ნი აზ რით, შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ქსე ლუ რი დე ლე გი რე ბის მე ნეჯ მენ ტის მთა-
ვარ პრი ო რი ტე ტე ბად გა ნი საზღ ვრა: 1) ბაზ რის კონ კუ რენ ტუ ლო ბის სის ტე მა ტუ რი 
(ყო ველ დღი უ რი) ანა ლი ზი, მ.შ. მთა ვა რი მიმ წო დებ ლე ბი სა და არა რე ა ლი ზე ბუ ლი 
პრო დუქ ცი ის დო ნის ჩვენ მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბით; 2) გა მომ დი ნა რე, 
ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი ახა ლი მოქ მე დე ბე ბის შე სა ხებ ორი გი ნა-
ლუ რი (და არა ბრმად კო პი რე ბუ ლი) გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა, გა მოც დი ლი 
მე ნე ჯე რე ბის – მი ნი მუმ 3-5 კა ცი ა ნი საბ ჭოს კომ პრო მი სუ ლი დას კვნის სა ფუძ ველ ზე; 
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3) უა რი გა მო უ ყე ნე ბელ ტექ ნი კას – მხო ლოდ კონ კრე ტულ მოთხ ოვ ნებ თან ადეკ ვა-
ტუ რი სა ჭი რო მოწყ ო ბი ლო ბა; 4) მხო ლოდ უნარ ჩე ნო ტექ ნო ლო გი ა. 

 ბუ ნებ რი ვი ა, არა კე თილ სინ დი სი ე რი მო ნო პო ლი ე ბი სა და მო ნო პო ლი უ რი ფა-
სე ბის წი ნა აღ მდეგ მხო ლოდ ად მი ნის ტრა ცი უ ლი მე თო დე ბით ვერ გა ვი ლაშ ქრებთ 
– სა ჭი როა კონ კუ რენ ტულ მაღ ლა ტექ ნო ლო გი ურ გა რე მო ში ეკო ნო მი კის ფუნ ქცი-
ო ნი რე ბის ხან გრძლი ვი გა მოც დი ლე ბა, თუმ ცა, გო ნივ რულ მა რე გუ ლა ცი ებ მაც არ 
უნ და და ა ყოვ ნოს.

 მა გა ლი თი სათ ვის, ადა მი ა ნი სათ ვის სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვან ჯან დაც ვა ში 
კარ გა ხა ნია ფეხ მო კი დე ბუ ლი მო ნო პო ლი უ რი ფა სე ბის მო თოკ ვი სათ ვის, გან სა კუთ-
რე ბით აქ ტუ ა ლუ რია შე სა ბა მი სი მა რე გუ ლი რე ბე ლი სტრუქ ტუ რის ამოქ მე დე ბა, რო-
მე ლიც იმუ შა ვებს სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის ფა სებ სა და ცხოვ რე ბის დო ნეს შო რის 
არ სე ბუ ლი ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი დის პრო პორ ცი ის და რე გუ ლი რე ბის სა კითხ ებ ზე 
და გა და ხე დავს მე ნე ჯე რუ ლი ხარ ჯე ბის „გა ბერ ვის~ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვებ სა და 
მომ სა ხუ რე ბის ტა რი ფე ბის შე უ სა ბა მო ბებს ფა რუ ლი შე თან ხმე ბე ბის გა მო.

 ამას თა ნა ვე, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ, რა ტომ ღაც, ჯერ კი დევ სუს ტად გან-
ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ფეს ვი გა იდ გა ბუ ნებ რი ვი მო ნო პო ლი ე ბის მა რე გუ ლი რე ბე-
ლი კო მი სი ე ბის პრი ვი ლე გი რე ბულ მდგო მა რე ო ბა ში ჩა ყე ნე ბის ტრა დი ცი ამ. სა კითხ-
ის მნიშ ვნე ლო ბა არ ნიშ ნავს და უმ სა ხუ რე ბე ლი პრი ვი ლე გი ე ბის სა ჭი რო ე ბის ძალ ზე 
ცუდ მა გა ლითს. სა შუ ა ლო ხელ ფა სი ასეთ კო მი სი ურ სტრუქ ტუ რებ ში არა ვი თარ 
შემ თხვე ვა ში არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს სა შუ ა ლო სა ხელ მწი ფო დო ნეს. სა ხელ მწი ფომ 
„სა სათ ბუ რე~ პი რო ბე ბი უნ და შე უქ მნას არა კე თილ სინ დი სი ე რი კონ კუ რენ ცი ი სა გან 
და ზა რა ლე ბულ მე წარ მე ებ სა და რე გი ო ნებს და არა თა ნამ დე ბო ბის პი რებს. „სა სათ-
ბუ რე~ პი რო ბე ბის გა რე შე, აღ ნიშ ნუ ლი და ზა რა ლე ბუ ლე ბი ვერ შეძ ლე ბენ ად გი ლობ-
რი ვი ბაზ რის ისევ გა მო ცოცხ ლე ბას, ხო ლო „სა სათ ბუ რე~ პი რო ბე ბი სა ხელ მწი ფო 
მო ხე ლე ებს კე თილ სინ დი სი ე რი კონ კუ რენ ცი ის წე სე ბის დარ ღვე ვის კენ უბიძ გებს.

 მწვა ვედ სა ჭი რო ცვლი ლე ბე ბი კონ კუ რენ ცი ის თე ო რი ა ში, ბუ ნებ რი ვი ა, რე გუ-
ლი რე ბის თა ნა მედ რო ვე მე ქა ნიზმს გა ნა პი რო ბებს. სა ხელ მწი ფო, რო გორც სა მარ-
თლი ა ნი პარ ტნი ო რი, გლო ბა ლუ რი კონ ტაქ ტე ბის ზრდას თან ერ თად, აუ ცი ლებ ლად 
უნ და ახერ ხებ დეს ფა რუ ლი შე თან ხმე ბე ბით გა მოწ ვე უ ლი ბაზ რის დე ფორ მა ცი ე ბის 
კვა ლი ფი ცი ურ შე ფა სე ბას და, აუ ცი ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში, აქ ტი უ რად (და არა 
ფორ მა ლუ რად, და ახ ლო ე ბით 50%-ი ა ნი თა ნა მო ნა წი ლე ო ბის ფარ გლებ ში) უნ და ერ-
თვე ბო დეს კერ ძო მე წარ მე ო ბა ში, მათ შო რის: 1) წი ლობ რი ვი პარ ტნი ო რო ბის გზე-
ბით; 2) მეც ნი ე რულ -ტექ ნი კურ უზ რუნ ველ ყო ფის მხარ დამ ჭე რი სუბ სი დი რე ბით; 3) 
უპ რო ცენ ტო კრე დი ტე ბით მო ნო პო ლი ე ბის გან და ზა რა ლე ბულ მე წარ მე თათ ვის; 4) 
გან სა კუთ რე ბით კრი ზი სუ ლი რე გი ო ნე ბის (რო გორც გა ნა პი რა, მ.შ. მა ღალ მთი ა ნი, 
აგ რეთ ვე საკ ვან ძო) გან ვი თა რე ბის პროგ რა მებ ში თა ნა მო ნა წი ლე ო ბი თა და ე.წ. „სა-
სათ ბუ რე~ ზო ნა ლუ რი გა რე მოს ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფით; 5) რო-
გორც მი უ კერ ძო ე ბე ლი მშო ბე ლი, უნ და ზრუ ნავ დეს არამ ხო ლოდ კრი ზი სულ ობი ექ-
ტებ ზე, არა მედ, წარ მა ტე ბუ ლებ ზეც (პო ტენ ცი ურ ექ სპორ ტი ო რებ ზე), რომ ლებ საც 
არა კე თილ სინ დი სი ე რი „სა ერ თა შო რი სო~ კონ კუ რენ ცია შე იძ ლე ბა ელო დე ბო დეს. 
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რევაზ ლორთქიფანიძე

 სა ხელ მწი ფო მო ნო პო ლი ე ბის რე აქ ცი უ ლი რეპ რე სი ე ბი სა და კერ ძო სა კუთ-
რე ბის იგ ნო რი რე ბის „საბ ჭო თა~ გა მოც დი ლე ბის შემ დეგ, გან სა კუთ რე ბით უნ და 
გა მო ი რიცხ ოს ამ გვა რი სა ხელ მწი ფო მო ნო პო ლი ის გან მე ო რე ბი თი ჰი პერ ტრო ფი ის 
შე საძ ლებ ლო ბა, მაგ რამ არ და ვი ნა ხოთ მზრუნ ვე ლი და კერ ძო სექ ტო რის მხარ დამ-
ჭე რი ეკო ნო მი კუ რად გან ვი თა რე ბუ ლი სა ხელ მწი ფოს რო ლის შე საძ ლოდ არ სე ბი თი 
ზრდის ტენ დენ ცია – არა შორ სმხედ ვე ლუ რი ა. 

 მა გა ლი თად, და ზა რა ლე ბულ მა ღალ მთი ან რე გი ო ნებს და მო უ კი დებ ლად არ 
ძა ლუძთ დაძ ლი ონ უმ წვა ვე სი ეკო ნო მი კუ რი და დე მოგ რა ფი უ ლი გა მოწ ვე ვე ბი, ხო-
ლო სა ხელ მწი ფო, თა ვის მხრივ, არ უნ და ელო დეს, რო გორ ქრე ბა ქვეყ ნის ესა თუ ის 
რე სურ სუ ლი პო ტენ ცი ა ლი. ზოგს მი აჩ ნი ა, რომ სა ხელ მწი ფო არ უნ და ერე ო დეს სა-
ბაზ რო პრო ცე სებ ში, თუმ ცა მათ ავიწყ დე ბათ, რომ სა ხელ მწი ფო საც უნ და ჰქონ დეს 
თა ვი სი უფ ლე ბე ბი და ეს უფ ლე ბე ბიც გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა. 

 სა ხელ მწი ფოს მი ერ ეკო ნო მი კის მარ თვა და კერ ძო ბიზ ნე სის მე ნეჯ მენ ტი სხვა-
დას ხვა ცნე ბე ბი ა, მაგ რამ მე ნეჯ მენ ტის მო მა ვა ლი – წარ მა ტე ბულ სა ხელ მწი ფო მარ-
თვას თან გო ნივ რულ კომ ბი ნი რე ბა ში ა. 

 ჩვენ მი ერ შე მო თა ვა ზე ბუ ლი კომ ბი ნი რე ბულ -ქსე ლუ რის მსგავ სი რე გუ ლა ცი ის 
შე დე გე ბი გან სა კუთ რე ბით შთამ ბეჭ და ვია დაწყ ე ბულ სა გა და ხა დო დათ ბო ბა სა და 
ტექ ნო ლო გი უ რი კლას ტე რის სუბ სი დი რე ბა ში (სი ლი კო ნის ვე ლი, აშშ), ევ რო კავ ში-
რის ეკო ნო მი კუ რად გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის სო ცი ა ლურ ბა ზარ ზე (გერ მა ნი ა, 
შვე დე თი, ბე ნე ლუქ სის ქვეყ ნე ბი), ე.წ. გეგ მუ რი ბაზ რის მე ქა ნიზ მე ბის ეფექ ტი ა ნი 
რე ა ლი ზე ბი სას (ი ა პო ნი ა), თა ვი სუ ფალ რე გი ო ნულ ზო ნებ ში (ჩი ნე თი), „მეც ნი ე რე ბის 
ქა ლა ქე ბის~ მა გა ლით ზე (ა კა დემ ქა ლა ქი და მსხვი ლი სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტე-
ბის გა მოც დი ლე ბა, რუ სე თი), დი დი ბრი ტა ნე თის ჯან დაც ვა და ა.შ. 

 ბაზ რის კონ კუ რენ ტუ ლო ბის სა ხელ მწი ფო მო ნი ტო რინ გის მნიშ ვნე ლო ვან პა-
რა მეტ რად შე იძ ლე ბა გა მოგ ვად გეს მე ნე ჯე რუ ლი ხარ ჯე ბის ხვედ რი თი წო ნაც მთლი-
ა ნად ხარ ჯებ ში, იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც, მო ნო პო ლი უ რო ბის კენ მიდ რე კი ლე ბის 
დროს, ჩვე ნი დაკ ვირ ვე ბით, სწო რედ აღ ნიშ ნუ ლი ტრან ზაქ ცი უ ლი ხარ ჯე ბი იზ რდე ბა 
გან სა კუთ რე ბით სწრა ფად. 

 ეკო ნო მი კა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა და სა ხა დე ბის ან სხვა ეკო ნო მი კუ რი მე ქა ნიზ-
მე ბის მიკ როს კო პუ ლი ცვლი ლე ბაც კი. მა გა ლი თად, ჩემ მა გა ან გა რი შე ბებ მა მო უ-
ლოდ ნე ლად აჩ ვე ნა, რომ, ექ სპორ ტზე გა და სა ხა დის, ერ თი შე ხედ ვით, პო ზი ტი ურ 
ნუ ლო ვან გა ნაკ ვეთს შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს უარ ყო ფი თი შე დე გე ბი, გან სა კუთ რე ბით იმ 
ქვეყ ნებ ში, სა დაც გა ნუ ვი თა რე ბე ლია წარ მო ე ბის მეც ნი ე რე ბა ტე ვა დი დარ გე ბი და 
დო მი ნი რებს ნედ ლე უ ლის ექ სპორ ტი.

 კონ კუ რენ ცია მოქ მე დებს არა მხო ლოდ მე წარ მე ებს შო რის, არა მედ ეკო ნო მი-
კის დარ გებ სა და რე გი ო ნებს შო რი საც. ჩემ მა კვლე ვებ მა აჩ ვე ნა, რომ ეკო ნო მი კის 
რე გი ო ნუ ლი სტრუქ ტუ რა უფ რო მკაც რი კრი ტე რი უ მია ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბუ-
ლო ბის შე სა ფა სებ ლად, ვიდ რე დარ გობ რი ვი. ქვე ყა ნას, რო მელ საც გან ვი თა რე ბუ ლი 
დარ გობ რი ვი სტრუქ ტუ რა აქვს, შე იძ ლე ბა ჩა მორ ჩე ნი ლი რე გი ო ნე ბი ჰქონ დეს. მაგ-
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რამ, თუ რე გი ო ნუ ლი სტრუქ ტუ რაა გან ვი თა რე ბუ ლი, დარ გობ რი ვი სტრუქ ტუ რაც 
შე საძ ლოდ გან ვი თა რე ბუ ლი იქ ნე ბა. ამ მი ზე ზით, კონ კუ რენ ცი ის მაჩ ვე ნებ ლე ბის 
ობი ექ ტუ რი სა ხელ მწი ფო მო ნი ტო რინ გი, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რომ რე გი ო ნუ ლი სპე ცი-
ფი კის შე საძ ლოდ სრუ ლი გათ ვა ლის წი ნე ბით წარ მო ებ დეს. 

დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

 ბაზ რის კონ კუ რენ ტუ ლო ბის შე ფა სე ბა არ უნ და წარ მო ებ დეს მხო ლოდ პრო-
დუქ ცი ი სა და მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელ თა რა ო დე ნო ბის კრი ტე რი უ მით. ჩვე ნი 
აზ რით, ყო ველ კონ კრე ტულ რე ა ლო ბა ში, აუ ცი ლე ბე ლია კონ კუ რენ ცი ის სა რე კო მენ-
და ციო – რა ცი ო ნა ლუ რი (ე ფექ ტი ა ნი) დო ნის გან საზღ ვრა. შე სა ბა მი სად, მი ზან შე-
წო ნი ლია სა ხელ მწი ფომ არა კე თილ სინ დი სი ე რი მო ნო პო ლი ე ბი სა გან და ზა რა ლე ბულ 
მე წარ მე ებს ხე ლი შე უწყ ოს არ გუ მენ ტი რე ბუ ლი რე გუ ლი რე ბის პრი ო რი ტე ტე ბის შე-
სა ბა მი სად, რაც უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს, რო გორც კე თილ სინ დი სი ე რი კონ კუ რენ ცი ის 
დაც ვის (სრულ ყო ფის) ეკო ნო მი კუ რი მე ქა ნიზ მი. 

 ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის სი ახ ლის შემ ცვე ლი მთა ვა რი შე დე გე ბი დან, ვფიქ რობთ, 
უპ რი ა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ კონ კუ რენ ტუ ლო ბის თვალ საზ რი სით, მკვეთ რად დი ფერ-
ნე ცი რე ბუ ლია დარ გობ რი ვი და ში გა დარ გო ბი ვი ბაზ რე ბი, მ.შ. გან სა კუთ რე ბულ 
დაკ ვირ ვე ბას სა ჭი რო ებს ბუ ნებ რი ვი მო ნო პო ლი ე ბის სა კითხი და შე საძ ლო დე ფორ-
მა ცი ე ბი დრო ის ფაქ ტო რის ცვლი ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. მწი რი სტა ტის ტი კუ-
რი ბა ზი სა და ექ სპერ ტუ ლი შე ფა სე ბე ბის პი რო ბებ შიც კი გა მოვ ლინ და: 

- დი დი ბუ ნებ რი ვი გან სხვა ვე ბე ბი ჯან დაც ვის, სამ შე ნებ ლო კომ პლექ სის, მრეწ-
ვე ლო ბი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის ქვე დარ გებ ში კონ კუ რენ ცი ის ძა ლის რა ცი ო ნა-
ლურ ინ ტერ ვა ლებს შო რის (დას კვნა აქაც სა ხე ზეა – ჩვენ დი დი რა ო დე ნო ბის კონ კუ-
რენ ტე ბის ქა ო ტუ რი ბაზ რის „ა შე ნე ბა~ კი არ გვჭირ დე ბა, არა მედ ბუ ნებ რი ვი – რა-
ცი ო ნა ლუ რი კონ კუ რენ ცი ის ინ ტერ ვა ლის დაც ვა);

- ბიზ ნე სა ლი ან სე ბის რა ო დე ნო ბის გარ კვე უ ლი კა ნონ ზო მი ე რე ბა ეფექ ტი ა ნო-
ბას თან მი მარ თე ბით; 

- პროგ ნო ზუ ლი ექ სტრა პო ლი რე ბის მე თო დის გა მო ყე ნე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა 
ბაზ რის კონ კუ რენ ტუ ლო ბის დო ნის მრა ვალ ფაქ ტო რუ ლი ანა ლი ზის პრო ცეს ში; 

- სა გა და სა ხა დო ტვირ თის რე ა ლუ რად დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი გან საზღ ვრა (ა რა 
„პო პუ ლის ტუ რი~ ან დი დად გან სხვა ვე ბუ ლებ ზე მიმ სგავ სე ბუ ლი, არა მედ, კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ა ნი რე სურ სუ ლი პო ტენ ცი ა ლი სა და გან ვი თა რე ბის დო ნი დან გა მომ დი ნა რე); 

-ად გი ლობ რი ვი რე გი ონ თა შო რი სი სა სა ქონ ლო და სა ფონ დო ბირ ჟე ბის ინ სტი-
ტუ ცი ო ნა ლუ რი გა რე მოს დე ფი ცი ტი, ად გი ლობ რი ვი პირ და პი რი და ირი ბი სა ინ ვეს-
ტი ციო ბაზ რე ბის სტი მუ ლი რე ბის გა და უ დე ბე ლი სა ჭი რო ე ბა;

- რე გი ო ნე ბის მი ხედ ვით ლო რენ ცის მრუდ სა და ჯი ნის კო ე ფი ცი ენ ტზე დაკ ვირ-
ვე ბის აუ ცი ლებ ლო ბა; 
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- „პი გუს ეფექ ტის~ მსგავ სი სა სი კე თო სა გა და სა ხა დო „ინ ტერ ვენ ცი ე ბის~ დე ფი-
ცი ტი და, სა ჭი რო ე ბის შემ თხვე ვა ში, სუბ სი დი ე ბი პო ტენ ცი ურ უნი კა ლურ ბიზ ნე სებს, 
მ.შ. გან სა კუთ რე ბით ჯან დაც ვის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ან ქვე დარ გებ ში, მი ნე რა ლუ რი 
წყლე ბის, ვა ზის, ციტ რუ სის, ჩა ის, ზღვის პრო დუქ ტებ ზე, პერ სპექ ტი ვა ში – ენერ გო-
დამ ზო გავ პროგ რე სულ ტექ ნო ლო გი ებ ზე. 
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About Some of the Flaws in Competition Theory and Its Perfection 
Mechanism
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It’s a well-known fact that since the world’s Great Depression (the 30s of the XX 
century), the debate between neoclassical supporters for the “Invisible Hand” of Adam 
Smith’s competition and supporters of Keynesian regulation has become more acute. 
Some of them disclaimed the “invisible hand” in general and the new neoclassical 
synthesis came as an intermediary.

The goal of this presented work isn’t a criticism of genial Smith - we think that it’s 
needed some corrects in the established understanding from the time of Smith and 
to the present method of Herfi ndahl-Hirschman about a large number of competitors 
determining the perfection of competition.

With such an imperfect method, we can erroneously divide the eff ective local big 
business or prevent the merger of business in a decent way, violate the presumption 
of innocence of the local entrepreneurs and create favorable conditions for secret 
collusions of external dishonest “businesslike” activities. 

To this, it’s necessary, to provide the state support mechanism for entrepreneurs 
damaged by monopolies.

Keywords: Competition; monopoly; effi  ciency; regulation priorities; economic 
mechanism.
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თანამედროვე საერთაშორისო ბიზნესში

შოთა შაბურიშვილი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
shota.shaburishvili@tsu.ge

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის (დღ) გლო ბა ლუ რი 
ჯაჭ ვის მი მართ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი ძი რი თა დი თე ო რი უ ლი მიდ გო მე ბი და გა-
ა ნა ლი ზე ბუ ლია მი სი რო ლი თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ში. მზარ-
დი პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბის გა მო, დღ-ის გლო ბა ლუ რი 
ჯაჭ ვის ფე ნო მე ნი მრა ვა ლი ქვეყ ნი სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის ინ-
ტე რე სის სფე რო ში მო ექ ცა. შე სა ბა მი სად სტა ტი ა ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია დღ-ის 
გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის კო ორ დი ნა ცი ის მე ქა ნიზ მე ბი, სტრუქ ტუ რა, ცალ კე უ ლი 
რგო ლის მნიშ ვნე ლო ბა და იმ შე საძ ლო პო ზი ცი ე ბის ეფექ ტი ა ნო ბა, რომ ლებ-
საც კომ პა ნი ე ბი იკა ვე ბენ. შეს წავ ლი ლია სა ქარ ვე ლოს აგ რო ბიზ ნე სის დღ-ის 
გლო ბა ლურ ჯაჭ ვში მო ნა წი ლე ო ბის სპე ცი ფი კა. გა მოვ ლე ნი ლია დღ-ის გლო-
ბა ლურ ჯაჭ ვში ქვეყ ნის მო ნა წი ლე ო ბის უპი რა ტე სო ბე ბი და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი. 
ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია რე კო მენ და ცი ე ბი, თუ რა ღო ნის ძი ე ბე ბი უნ და გა ა ტა როს 
სა ხელ მწი ფომ დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვში ხელ საყ რე ლი პო ზი ცი ის და სა კა ვებ-
ლად.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ-
ვი; წარ მო ე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ა; ვერ ტი კა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ა; აუთ სორ სინ გი; 
„მომ ღი მა რი~ მრუ დი. 

კვლე ვის აქ ტუ ა ლუ რო ბა და მი ზა ნი. 2017 წლის 19 აპ რილს სა ერ თა შო რი სო 
ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის მკვლე ვა რებ მა სა კუ თა რი სპე ცი ა ლო ბის 200 წლის იუ-
ბი ლე აღ ნიშ ნეს [1, გვ. 5]. სწო რედ ამ დღეს, ლონ დონ ში, გა მო ი ცა დე ვიდ რი კარ-
დოს ნაშ რო მი – „პო ლი ტი კუ რი ეკო ნო მი ი სა და და ბეგ ვრის პრინ ცი პე ბი~. მის მეშ ვი-
დე თავ ში, რო მე ლიც სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბას ეძღ ვნე ბა, ავ ტორ მა ჩა მო ა ყა ლი ბა 

 mikroekonomika   makroekonomika  ekonometrika
MICROECONOMICS   MACROECONOMICS   ECONOMETRICS

ekonomika da biznesi, 2018, 1,  gv. 70-84

ECONOMICS  AND  BUSINESS, 2018, 1,  pp. 70-84
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სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ფუნ და მენ ტუ რი – „შე ფარ დე ბი თი უპი რა ტე სო ბის~ თე-
ო რი ა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ აღ ნიშ ნუ ლი თე ო რია თა ვის მნიშ ვნე ლო ბას დღე საც 
ინარ ჩუ ნებს, სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ხა სი ა თი უკა ნას კნე ლი ათ წლე უ ლე ბის გან-
მავ ლო ბა ში მკვეთ რად შე იც ვა ლა. ერ თი მხრივ, ინ ფორ მა ცი ულ და სა კო მუ ნი კა ციო 
სფე რო ში მომ ხდარ მა რე ვო ლუ ცი ურ მა ცვლი ლე ბებ მა, ხო ლო მე ო რე მხრივ, რე გი ო-
ნუ ლი ინ ტეგ რა ცი უ ლი პრო ცე სე ბის გა აქ ტი უ რე ბამ, ხე ლი შე უწყო წარ მო ე ბის პრო-
ცე სის სა ერ თა შო რი სო ფრაგ მენ ტა ცი ას, რად გან ხელ საყ რე ლი გახ და წარ მო ე ბის 
პრო ცე სის გლო ბა ლუ რი მას შტა ბით ორ გა ნი ზე ბა. 

თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ში ერ თი ქვეყ ნის ან კომ პა ნი ის ფარ გლებ-
ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის წი ლი სწრა ფად მცირ დე ბა. გა ე როს ვაჭ რო ბი სა და 
გან ვი თა რე ბის კონ ფე რენ ცი ის მოხ სე ნე ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ სა ერ თა შო რი სო ვაჭ-
რო ბის 60% შუ ა ლე დუ რი პრო დუქ ტე ბით ვაჭ რო ბა ზე მო დის, რო მე ლიც წარ მო ე ბის 
პრო ცე სის სხვა დას ხვა სტა დი ა ზე გა მო ყე ნე ბის თვი საა გან კუთ ვნი ლი. ტრან სნა ცი ო-
ნა ლუ რი კომ პა ნი ე ბის მი ერ კონ ტრო ლი რე ბა დი სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის 80% სწო-
რედ და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვე ბი თაა ორ გა ნი ზე ბუ ლი [2, გვ. 
10]. უკ ვე წარ სულს ბარ დე ბა ტრა დი ცი უ ლი აღ ნიშ ვნა ეტი კეტ ზე – „დამ ზა დე ბუ ლია 
კონ კრე ტულ ქვე ყა ნა ში~, რად გან თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ში პრო დუქ-
ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა – „დამ ზა დე ბუ ლია მსოფ ლი ო ში~. ამ პრო ცე სის გან ვი თა რე ბას 
ხელს უწყ ობს შემ დე გი გა რე მო ე ბე ბი:

1. სა წარ მოო პრო ცე სის და ნა წევ რე ბა მრა ვალ ქვე ყა ნას შო რის. დღ-ის გლო ბა-
ლუ რი ჯაჭ ვე ბი ერ თმა ნეთს უკავ ში რე ბენ გე ოგ რა ფი უ ლად და შო რე ბუ ლი წარ მო ე ბის 
პრო ცე სის სტა დი ებს;

2. ქვეყ ნე ბი და კომ პა ნი ე ბი უპი რა ტე სად სპე ცი ა ლიზ დე ბი ან ბიზ ნე სის ცალ კე-
ულ მი ზან სა და ფუნ ქცი ა ზე. თუმ ცა ბევ რი სპე ცი ა ლის ტი დღე საც მი იჩ ნევს, რომ სა-
ქო ნე ლი და მომ სა ხუ რე ბა არ სე ბი თად კონ კრე ტულ ქვე ყა ნა ში იწარ მო ე ბა და კონ კუ-
რენ ცი ას უწევს სხვა ქვეყ ნებ ში წარ მო ე ბულ პრო დუქ ცი ას, სი ნამ დვი ლე ში სა ქონ ლი სა 
და მომ სა ხუ რე ბის სულ უფ რო მზარ დი ნა წი ლი გლო ბა ლურ ხა სი ათს ატა რებს და 
ქვეყ ნებს შო რის კონ კუ რენ ცია მიმ დი ნა რე ობს დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვებ ში ხელ საყ-
რე ლი პო ზი ცი ის მო სა პო ვებ ლად;

3. გლო ბა ლუ რი ქსე ლუ რი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რე ბის გან ვი თა რე ბა, რა-
მაც თა ნამ დრო ვე სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ში შე საძ ლე ბე ლი გა ხა და დღ-ის გლო ბა ლუ-
რი ჯაჭ ვის სტრუქ ტუ რა ში შე მა ვა ლი, იუ რი დი უ ლად და მო უ კი დე ბე ლი სუ ბი ექ ტე ბის 
კო ორ დი ნი რე ბა და კონ ტრო ლი. 

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მო ცე მუ ლი კვლე ვის მი ზა ნია დღ-ის გლო ბა ლუ-
რი ჯაჭ ვის გან ვი თა რე ბის საკ ვან ძო ტენ დენ ცი ე ბის ანა ლი ზი და იმ ფაქ ტო რე ბის გა-
მოკ ვე თა, რო მელ ბიც წარ მო ე ბის გლო ბა ლურ ფრაგ მენ ტა ცი ა ში ქვეყ ნის მო ნა წი ლე-
ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ზრდას უზ რუნ ველ ყოფს.
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და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის კვლე ვის 
თე ო რი უ ლი- მე თო დო ლო გი უ რი სა ფუძ ვლე ბი

დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის კონ ცეფ ცი ის პო ლი ტი კუ რი და ეკო ნო მი კუ რი მნიშ-
ვნე ლო ბის ზრდამ, ამ სა კითხ ით, თა ნა მედ რო ვე მკვლე ვა რე ბის, სხვა დას ხვა ქვეყ ნე-
ბის მთავ რო ბე ბი სა და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი და ინ ტე-
რე სე ბა გა მო იწ ვი ა. „სა წარ მოო ჯაჭ ვის~ ცნე ბა პირ ვე ლად გა მო ყე ნე ბულ იქ ნა 1977 
წელს, ტ. ჰოპ კინ სის და ი. ვა ლერ შტე ი ნის სტა ტი ა ში – „თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლიო 
სის ტე მის გან ვი თა რე ბის კა ნონ ზო მი ე რე ბე ბი~. მას ში ავ ტო რე ბი მო ი აზ რებ დნენ იმ 
პრო ცე სე ბის ერ თობ ლი ო ბას, რო მე ლიც დღ-ის ფორ მი რე ბას პრო დუქ ტის წარ მო ე-
ბის ყვე ლა ეტაპ ზე უზ რუ ნელ ყოფს [3, გვ. 128]. 1990 წლებ ში ჰარ ვარ დის ბიზ ნეს 
სკო ლის პრო ფე სორ მა მა იკ პორ ტერ მა კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბის თე ო რი ის 
ფარ გლებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა და უთ მო დღ-ის ჯაჭ ვის კონ ცეფ ცი ას [4, 
გვ. 78]. მი სი მიდ გო მა ახ ლოს იყო „ღი რე ბუ ლე ბის ნა კა დის~ (value stream) კონ ცეფ-
ცი ას თან, რო მე ლიც მე ნეჯ მენ ტის ამე რი კელ მა სპე ცი ა ლის ტებ მა – ჯე იმს ვო მაკ მა და 
დე ნი ელ ჯონ სონ მა გა ნა ვი თა რეს [5, გვ. 402].

პენ სილ ვა ნი ის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რის ბრი უს კო ტუ გის გან მარ ტე ბით 
დღ-ის ჯაჭ ვი წარ მო ად გენს პრო ცესს, რომ ლის დრო საც ად გი ლი აქვს ტექ ნო ლო-
გი ე ბის, წარ მო ე ბის ფაქ ტო რე ბის (კა პი ტა ლი, შრო მა) და პირ ვე ლა დი რე სურ სე ბის 
გარ დაქ მნას ბა ზარ ზე გა სა ყი დად გან კუთ ვნილ მზა პრო დუქ ცი ად. კომ პა ნი ამ შე იძ-
ლე ბა და ი კა ვოს მხო ლოდ ერ თი რგო ლი ამ პრო ცეს ში ან გა ნა ხორ ცი ე ლოს ვერ ტი კა-
ლუ რი ინ ტეგ რა ცია [6]. შე სა ბა მი სად, დღ-ის ჯაჭ ვის კონ ცეფ ცი ით და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
მკვლე ვა რე ბი ცდი ლობ დნენ აეხ სნათ რა ფაქ ტო რე ბი გა ნა პი რო ბებს კო პა ნი ე ბის არ-
ჩე ვანს წარ მო ე ბის ვერ ტი კა ლურ ინ ტეგ რა ცი ა სა და აუთ სორ სინგს შო რის. 

წარ მო ე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ი სა კენ მის წრა ფე ბას ინ გლი სე ლი ეკო ნო მის ტი ედიტ 
პენ რო უ ზი ნა წი ლობ რივ ხსნის კომ პა ნი ის ისე თი გა რე კონ ტრაქ ტო რე ბის არ სე ბო-
ბით, რომ ლებ საც სპე ცი ფი კუ რი რე სურ სე ბი და გან სა კუთ რე ბუ ლი საკ ვან ძო კომ-
პტენ ცი ე ბი გა აჩ ნი ათ [7, გვ. 466]. ეს შე ხე დუ ლე ბა ტრან საქ ცი უ ლი ხარ ჯე ბის პრობ-
ლე მე ბის შეს წავ ლით და ინ ტე რე სე ბულ მა ეკო ნო მის ტებ მა გა ნა ვი თა რეს. მა თი აზ-
რით, კომ პა ნი ებს აუთ სორ სინ გი სა კენ მის წრა ფე ბა გა უჩ ნდე ბათ იმ შემ თხვე ვა ში თუ 
რო მე ლი მე რე სურ სი იშ ვი ა თად სჭირ დე ბათ, ბუ ნებ რი ვია ასეთ დროს მათ არ უღირთ 
თა ვად აწარ მო ონ და ურ ჩევ ნი ათ სხვის გან შე ი ძი ნონ [8, გვ. 198]. თუმ ცა, ეს სრუ-
ლე ბით არ ნიშ ნავს, რომ ნე ბის მი ე რი ხში რად გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ოპე რა ცია მხო-
ლოდ ვერ ტი კა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის პი რო ბებ ში წა რი მარ თე ბა. ქსე ლუ რი ეკო ნო მი კის 
მკლე ვარ თა ნაშ რო მე ბის ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ კომ პა ნი ე ბის არ ჩე ვან ზე, გა ნა-
ხორ ცი ე ლონ წარ მო ე ბის ვერ ტი კა ლუ რი ინ ტეგ რა ცია ან აუთ სორ სინ გი, მოქ მე დებს 
შემ დე გი ფაქ ტო რე ბი: ნდო ბა, რე პუ ტა ცი ა, ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბა, ტრან საქ-
ცი ე ბის სიხ ში რე, რაც სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს კომ პა ნი ებს დაძ ლი ონ ვერ ტი კა ლუ რი ინ-
ტეგ რა ცი ი სა კენ მის წრა ფე ბე ბი და შექ მნან მსხვი ლი სა წარ მოო ქსე ლე ბი გლო ბა ლურ 
დო ნე ზე [9, გვ. 316 ].
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მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ წარ მო ე ბის ფრაგ მენ ტა ცი ის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი მეც ნი-
ე რებს სა ფუძ ვლი ა ნად აქვთ შეს წავ ლი ლი, ამ პრო ცე სის სა ერ თა შო რი სო ას პექ ტე ბი 
შე და რე ბით ახა ლი ა. ამას თან, თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა სო რი სო ბიზ ნეს ში წარ მო ე ბის 
პრო ცე სის ფრაგ მენ ტა ცი ის პა რა ლე ლუ რად, სულ უფ რო მე ტად შე ი ნიშ ნე ბა სა ერ თა-
შო რი სო ვაჭ რო ბის ინ ტეგ რა ცი ის პრო ცე სი. შე სა ბა მი სად იზ რდე ბა დღ-ის გლო ბა-
ლუ რი ქსე ლე ბის მნიშ ვნე ლო ბა. 

დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის კონ ცეფ ცი ა ში მკვლე ვა რე ბი გან სა კუთ რე ბულ ად-
გილს მარ თვი სა და კონ ტრო ლის პრობ ლე მას უთ მო ბენ. კერ ძოდ, იმას თუ რამ დე ნად 
უზ რუნ ველ ყოფს მარ თვი სა და კონ ტრო ლის სხვა დას ხვა ფორ მა დღ-ის გლო ბა ლურ 
ჯაჭ ვში კომ პა ნი ის უკე თე სი პო ზი ცი ის და კა ვე ბას. მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე შე იძ ლე ბა ორი 
ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა გა მოვ ყოთ – ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლიზ მი და ინ დუს ტრი ა ლიზ მი. 
ინ ტერ ნა ცი ო ნა ლიზ მის მიმ დევ რე ბი დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვებს და მას თან და კავ-
ში რე ბულ ეკო ნო მი კურ პრო ცე სებს მაკ რო დო ნე ზე აა ნა ლი ზე ბენ, ინ დუს ტრი ა ლიზ-
მის მიმ დევ რე ბი კი მიკ რო დო ნის ანა ლიზს ანი ჭე ბენ უპი რა ტე სო ბას. ამას თან, ასე თი 
და ყო ფა პი რო ბი თი ა, რად გან აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მე ბი, უმე ტეს შემ თხვე ვა ში, ავ სებს 
ერ თმა ნეთს. ასე ვე ვხვდე ბით ამ ორი გან სხვა ვე ბუ ლი სკო ლის წარ მო მედ გენ ლე ბის 
ერ თობ ლივ პუბ ლი კა ცი ებ საც. 

ყვე ლა ზე სის ტე მა ტი ზე ბუ ლი სა ხით დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის კონ ცეფ ცია 
წარ მოდ გე ნი ლია რ. კაპ ლინ სკის და გ. ჯე რე ფის ნაშ რო მებ ში, რომ ლე ბიც ყუ რადღ ე-
ბას დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვში კონ ტრო ლი სა და მარ თვის პრო ცე სებ ზე ამახ ვი ლე-
ბენ. გ. ჯე რე ფი დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვე ბის მარ თვის ტი პე ბის ყვე ლა ზე ფარ თოდ 
გავ რცე ლე ბულ მიდ გო მებს გვთა ვა ზობს [10, გვ. 87]. ის გა მო ყოფს ხუთ საკ ვან ძო 
ტიპს:

1. სა ბაზ რო (Markets) ჯაჭ ვე ბი, რაც სა ვაჭ რო პარ ტნი ო რებს და ბა ლი და ნა-
ხარ ჯე ბით იზი დავს; 

2. მო დუ ლა რუ ლი (Modular) ჯაჭ ვე ბი, რომ ლებ შიც, რო გორც წე სი, პრო დუქ-
ცი ას მიმ წო დებ ლე ბი აწარ მო ე ბენ დამ კვე თე ბის მეტ ნაკ ლე ბად დე ტა ლუ რი სპე ცი ფი-
კა ცი ე ბის მი ხედ ვით;

3. რა ცი ო ნა ლუ რი (Rational) ჯაჭ ვე ბი, სა დაც შე იმ ჩნე ვა კომ პლექ სუ რი ურ თი-
ერ თო ბე ბი გამ ყიდ ვე ლებ სა და მყიდ ვე ლებს შო რის, რაც ზრდის ურ თი ერ თდა მო კი-
დე ბუ ლე ბას და ქმნის სი ნერ გი უ ლი ეფექ ტის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას;

4. და მო კი დე ბუ ლი (Captive) ჯაჭ ვე ბი, სა დაც მცი რე და სა შუ ა ლო ზო მის მიმ-
წო დე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი მსხვი ლი მყიდ ვე ლე ბის მი ერ კონ ტროლ დე ბი ან;

5. იე რარ ქი უ ლი (Hierarchy) ჯაჭ ვე ბი, სა დაც მარ თვა და კონ ტრო ლი უზ რუნ-
ველ ყო ფი ლია დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვში შე მა ვა ლი კომ პა ნი ე ბის ვერ ტი კა ლუ რი ინ-
ტეგ რა ცი ით.

გ. ჯე რე ფის კონ ცეფ ცი ის გან ვი თა რე ბის შე დე გად, რ. კაპ ლინ სკიმ შე მოგ ვთა ვა-
ზა დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის მარ თვის სა მი საკ ვან ძო ტი პი [11, გვ.98]:

1. „სა კა ნონ მდებ ლო მარ თვა~, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია გლო ბა ლურ ჯაჭ-
ვში მო ნა წი ლე ე ბი სათ ვის ძი რი თა დი წე სე ბი სა და პი რო ბე ბის გან საზღ ვრას თან;
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2. „მა კონ ტრო ლე ბე ლი მარ თვა~, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს გლო ბა ლუ რი ჯაჭ-
ვის რგო ლე ბის სის ტე მა ტურ კონ ტროლს;

3. „აღ მას რუ ლე ბე ლი მარ თვა~, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია ჯაჭ ვის მო ნა წი-
ლე ე ბის მხარ და ჭე რას თან, რა თა მათ და იც ვან სა ერ თო წე სე ბი.

თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე აღ ნიშ ნუ ლი ნაშ რო მე ბის მი მართ ინ ტე რე სი იზ რდე ბა, 
რაც და კავ ში რე ბუ ლია დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვე ბის მა ღალ ევ რის ტი კულ ღი რე-
ბუ ლე ბას თან, ის სცდე ბა ვიწ რო სა წარ მოო ან დარ გის ანა ლი ზის ჩარ ჩო ებს, მი სი 
მეშ ვე ო ბით შე იძ ლე ბა აიხ სნას ქვეყ ნის შიგ ნით და ქვეყ ნებს შო რის შე მო სავ ლე ბის 
გა ნა წი ლე ბა ზე მოქ მე დი ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბი. დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვი ერ-
თდრო უ ლად თვალ სა ჩი ნო მო დე ლია ისე თი ამორ ფუ ლი მოვ ლე ნის ანა ლი ზი სათ ვის, 
რო გო რი ცაა „გლო ბა ლი ზა ცი ა~ და და მა ტე ბით პო ლი ტი კუ რი ინ სტრუ მენ ტია ეკო ნო-
მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბი სათ ვის. გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვე ბის საკ ვან ძო მო თა-
მა შე ე ბად გვევ ლი ნე ბი ან არა ქვეყ ნე ბი, არა მედ ცალ კე უ ლი კომ პა ნი ე ბი, რომ ლებ საც 
უმე ტეს შემ თხვე ვა ში ეროვ ნუ ლო ბა არ გა აჩ ნი ათ. 

ისე თი ავ ტო რი ტე ტუ ლი სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რო გო რი ცაა ეკო-
ნო მი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცია (OECD), გა ე როს 
კონ ფე რენ ცია ვაჭ რო ბა სა და გან ვი თა რე ბა ზე (UNCTAD), ვაჭ რო ბის მსოფ ლიო ორ-
გა ნი ზა ცია (WTO), აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის კონ ცეფ ცი ას 
ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყ ო ბის გზე ბის გა მო სავ ლე ნად. ისი ნი აღი ა რე-
ბენ, რომ გლო ბა ლურ ჯაჭ ვებ ში მო ნა წი ლე ო ბა გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებს სთა ვა ზობს 
უნი კა ლურ შე საძ ლებ ლო ბებს, რა თა სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნე სი სათ ვის ხელ საყ რე ლი 
გა რე მოს შექ მნი სა და პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მი ზიდ ვის გზით და აჩ-
ქა რონ ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბა. OECD-ამ და WTO-მ შე ი მუ შა ვეს თა ნა მედ რო ვე 
სა ერ თა შო რი სო ინი ცი ა ტი ვა ვაჭ რო ბა დღ-ით (Trade in Value-Added (TiVA)) – მე-
თო დო ლო გი ა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა ახ ლე ბუ რად შევ ხე დოთ თა ნა მედ რო-
ვე სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბას, პრო დუქ ტე ბის ექ სპორ ტი სა და იმ პორ ტის ნა კა დე ბის 
ანა ლი ზი დან გა და ვერ თოთ დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვე ბის უფ რო კომ პლექ სურ ანა-
ლიზ ზე [12].

დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის ფე ნო მენ თან და კავ ში რე ბულ პრო ცე სებ ზე სტა-
ტის ტი კა არა ზუსტ ინ ფორ მა ცი ას იძ ლე ვა, რად გან სა ერ თო მაჩ ვე ნებ ლებ ში შუ ა ლე-
დუ რი პრო დუქ ტე ბის მთლი ა ნი ფა სე ბია აღ რიცხ უ ლი და არა ის დღ, რო მე ლიც წარ-
მო ე ბის ცალ კე ულ სტა დი ა ზე იყო შექ მნი ლი. აღ ნიშ ნუ ლის გა მო, სა თა ნა დოდ არაა 
შე ფა სე ბუ ლი დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის მო ნა წი ლე ე ბის წვლი ლი, გან სა კუთ რე ბით 
ეს პირ ვე ლა დი ნედ ლე უ ლის მწარ მო ებ ლებს შე ე ხე ბა. ამის თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თია 
ჩი ნე თი დან აშ შ-ში iPhone-ის ექ სპორ ტი. თუ გა მო ვი ყე ნებთ სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო-
ბის სტა ტის ტი კის ტრა დი ცი ულ მე თო დო ლო გი ას, აღ მოჩ დე ბა, რომ აშ შ-ის სა ვაჭ რო 
დე ფი ცი ტი ამ პო ზი ცი ა ში 2 მლრდ დო ლარს შე ად გენ და, მაგ რამ და მა ტე ბუ ლი ღი რე-
ბუ ლე ბის აღ რიცხ ვა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მით, სუ რა თი არ სე ბი თად შე იც ვლე ბა. 
ჩი ნე თის წი ლი აშ შ-ის სა ვაჭ რო დე ფი ციტ ში მი ნი მუ მამ დე შემ ცირ დე ბა, რად გან დღ-
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ის ძი რი თა დი ნა წი ლი იქ მნე ბა იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც iPhone-ის საკ ვან ძო მა ღალ ტექ-
ნო ლო გი უ რი კომ პო ნენ ტე ბი იწარ მო ე ბა – ია პო ნი ა, სამ ხრეთ კო რე ა, გერ მა ნი ა. თუმ-
ცა, ფორ მა ლუ რად აშ შ-ში პრო დუქ ტის ექ სპორ ტი რე ბას ჩი ნე თი ახორ ცი ე ლებს [13].

OECD და WTO ამ ხარ ვე ზის აღ მო საფ ხვრე ლად „და ნა ხარ ჯე ბი- გა მოშ ვე ბა~ 
ცხრი ლებს და მის მო დი ფი კა ცი ებს იყე ნებს [14], რაც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა გა ნი საზღ-
ვროს ეროვ ნუ ლი და უცხ ო უ რი დღ-ის წი ლი ქვეყ ნის ექ სპორ ტში, ასე ვე გა ა ნა ლიზ-
დეს თი თო ე უ ლი ქვეყ ნის წვლი ლი დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვში.

დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის ანა ლი ზის ინ სტრუ მენ ტე ბი ა:
1. ვერ ტი კა ლუ რი სპე ცი ა ლი ზა ცი ის მაჩ ვე ნე ბე ლი (VS), რო მე ლიც გვიჩ ვე ნებს 

იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის წილს ექ სპორ ტში; VS-ის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
მი უ თი თებს დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვში ქვეყ ნის დაღ მა ვალ კავ ში რებ ზე (backward 
linkages in GVCs), ეს ნიშ ნავს რომ ქვე ყა ნა უპი რა ტე სად და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ-
ვე ლო ბის პრო დუქ ცი ის ეს პორტს მი მარ თავს, რა საც ძი რი თა დად იმ პორ ტი რე ბუ ლი 
ნედ ლე უ ლით ახორ ცი ე ლებს.

2. ვერტიკალური სპეციალიზაციის მაჩვენებელი 1 (VS1), გვიჩვენებს სხვა 
ქვეყნების მიერ ექსპორტირებულ საქონელში მოცემული ქვეყნის ექსპორტირებული 
შუალედური პროდუქტების წილს. VS1-ის მაღალი მაჩვენებელი მიუთითებს დღ-ის 
გლობალურ ჯაჭვში აღმავალი კავშირების არსებობაზე (forward linkages in GVCs), 
როდესაც ქვეყნის კომპანიები ნედლეულის, მასალებისა და მაკომპლექტებლების 
მიმწოდებლებად გვევლინებიან. თუ VS1 მეტია VS-ზე ქვეყანა ბუნებრივი რე-
სურსების ან მაკომპლექტებლებისა და ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტების 
ექსპორტიორია. VS მეტობა VS1-ზე კი მიუთითებს, რომ ქვეყანა სპეციალიზდება 
მზა პროდუქციის ექსპორტსა და ნედლეულის იმპორტზე [15, გვ. 52].

3.  მანძილის ინდექსი გვიჩვენებს წარმოების სტადიების (რგოლების) რაოდენობას 
დღ-ის გლობალურ ჯაჭვში. დარგობრივ ჭრილში, თუ განვიხილავთ მანძილის 
ყველაზე მაღალი ინდექსით, გამოირჩევა საავტომობილო, ელექტროტექნიკის, 
მსუბუქი მრეწველობის, მეტალურგიისა და სატელეკომუნიკაციო ტექნიკის 
მწარმოებელი დარგები. მომსახურების სექტორს და მომპოვებელ მრეწველობას 
გაცილების მოკლე დამატებული ღირებულების გლობალური ჯაჭვები გააჩნია. 

დამატებული ღირებულების გლობალური ჯაჭვის სტრუქტურა

დღ-ის ჯაჭ ვი თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ში და მო უ კი დებ ლად მოქ მე-
დი სის ტე მა ა, რო მელ საც გა აჩ ნია სა კუ თა რი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი სტრუქ ტუ რა, კო ორ-
დი ნა ცი ის მე ქა ნიზ მი, ტექ ნო ლო გი ე ბი, ინ ფორ მა ცი ის არ ხე ბი, საქ მი ა ნო ბის სფე რო 
და რე სურ სე ბი. ის მო ი ცავს შემ დეგ რგო ლებს: კვლე ვა და გან ვი თა რე ბა, ბუ ნებ რი ვი 
რე სურ სე ბის მო პო ვე ბა და და მუ შა ვე ბა, ნა ხე ვარ ფაბ რი კა ტე ბის და სა ბო ლოო პრო-
დუქ ტე ბის წარ მო ე ბა, და საწყ ო ბე ბა, პრო დუქ ტის გა ნა წი ლე ბა, კლი ენ ტე ბის მომ სა-
ხუ რე ბა. დღ-ის ჯაჭ ვი შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს კონ კრე ტულ კომ პა ნი ა ში, ან სხვა დას-
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ხვა კომ პა ნი ებს შო რის იყოს და ნა წი ლე ბუ ლი. ასე ვე, ჯაჭ ვის რგო ლე ბი შე იძ ლე ბა 
გან თავ სე ბუ ლი იყოს ერთ ან რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში, მო ი ცავ დეს ცალ კე ულ რე გი ონს 
ან გა აჩ ნდეს გლო ბა ლუ რი ხა სი ა თი იხ. სუ რა თი 1). 

სურათი 1. წარმოების ფრაგმენტაციის ილუსტრაციის სქემა 

სუ რათ 1-ზე სქე მა ტუ რა დაა ნაჩ ვე ნე ბი სა ქონ ლის წარ მო ე ბის სხვა დას ხვა ეტა-
პი. სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბი სა და საც დელ -სა კონ სტრუქ ტო რო სა მუ შა ო ე ბის ეტაპ ზე 
იქ მნე ბა არა მა ტე რი ა ლუ რი აქ ტი ვი, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა პრო დუქ ტის წარ მო ე ბის 
შემ დგომ სტა დი ებ ზე. დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქცი ო ნი რე ბა ასე ვე 
მჭიდ რო დაა და კავ ში რე ბუ ლი ხა რის ხის კონ ტრო ლის, მარ კე ტინ გის, ლო გის ტი კის და 
ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის ფუნ ქცი ე ბის შეს რუ ლე ბას თან [16, გვ 123]. 

დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვვში კომ პა ნია შე იძ ლე ბა სხვა დას ხვა პო ზი ცი ას იკა-
ვებდეს:

1. იმ პორ ტი რე ბუ ლი მა კომ პლექ ტებ ლე ბის აწყ ო ბა;
2. ნა კე თო ბე ბის წარ მო ე ბა სხვა კომ პა ნი ე ბის თვის, რომ ლე ბიც მას სა კუ თარ 

წარ მო ე ბა ში გა მო ი ყე ნე ბენ (Original equipment manufacturing (OEM)). ამას თან, 
დამ კვე თი კომ პა ნია გვევ ლი ნე ბა „და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გამ ყიდ ვე ლად~ (Val-
ue added reseller (VAR)). დღ-ში გა ით ვა ლის წი ნე ბა უშუ ა ლოდ დამ კვე თის მი ერ გა-
წე უ ლი და ნა ხარ ჯე ბი – აწყ ო ბა ზე, მარ კე ტინ გსა და ლო გის ტი კა ზე; 

3. ნა კე თო ბე ბის წარ მო ე ბა გან საზღ ვრუ ლი სპე ცი ფი კა ცი ით სხვა კომ პა ნი ი-
სათ ვის, რო მე ლიც მათ სა კუ თა რი სა ვაჭ რო ნიშ ნით გა ყი დის (Contract manufactur-
ing);
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4. ნა კე თო ბე ბის და მო უ კი დე ბე ლი წარ მო ე ბა სხვა კომ პა ნი ე ბის თვის, რომ ლე-
ბიც მათ სა კუ თა რი ნიშ ნით გა ყი დი ან (Original design manufacturing (ODM));

5. ნა კე თო ბე ბის წარ მო ე ბა და გა ყიდ ვა სა კუ თა რი მარ კით (Original brand 
manufacturing (OBM))[14, გვ. 53]. მა გა ლი თად, ტა ი ვა ნუ რი კომ პა ნია hTC-იმ მო ბი-
ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბის ბა ზარ ზე საქ მი ა ნო ბა OEM პო ზი ცი ა ზე და იწყ ო, თან და თან ის 
ODM სტრა ტე გი ა ზე გა და ერ თო და თა ვის პრო დუქ ტებს ფიჭ ვუ რი კავ შირ გაბ მუ ლო-
ბის კომ პა ნი ებს სთა ვა ზობ და. 2006 წლი დან კომ პა ნია OBM სტრა ტე გი ას მის დევს და 
შეძ ლო სა კუ თა რი სა ვაჭ რო მარ კის გან ვი თა რე ბა.

დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვში პო ზი ცი ის ცვლი ლე ბა გარ და უ ვა ლი პრო ცე სი რო-
დი ა. კომ პა ნი ის პო ზი ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბა ან გა უ ა რე სე ბა, ასე ვე მი სი თა ნამ შრომ ლე-
ბის შრო მის პი რო ბე ბი და ხელ ფა სი და მო კი დე ბუ ლია უამ რავ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი-
კურ ფაქ ტორ ზე (სა ხელ წი ფო ებ რი ვი რე გუ ლი რე ბა, კონ კუ რენ ცი ა, სა მუ შაო ძა ლის 
კვა ლი ფი კა ცია და ა.შ.) და კო მერ ცი ულ სტი მუ ლებ ზე (წარ მო ე ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის 
ხარ ჯე ბი, პრო დუქ ცი ის ხა რის ხი და მო ცუ ლო ბა, ტექ ნო ლო გი ე ბი, ად გილ მდე ბა რე ო-
ბა, ლი დე რი კომ პა ნი ის სპე ცი ფი კა, სა ბო ლოო პრო დუქ ტზე მოთხ ოვ ნა და სხვა) [18, 
გვ. 39].

დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვში სხვა დას ხვა რგო ლი სა და ფუნ ქცი ის მნიშ ვნე ლო ბის 
ანა ლი ზი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „მომ ღი მა რი მრუ დი~ (Smile/Smiling 
Curve), რო მე ლიც შე მო თა ვა ზე ბულ იქ ნა კომ პა ნია Acer-ის დამ ფუძ ნებ ლის სტენ შის 
მი ერ. მრუდ ზე კლა სი კუ რი სა წარ მოო პრო ცე სი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სტა დი ე ბი 
მიმ დევ რო ბი თაა გან თავ სე ბუ ლი, ხო ლო თი თო ე ულ ეტაპ ზე გა მო მუ შა ვე ბუ ლი დღ 
მრუდს „მომ ღი მარ~ ფორ მას აძ ლევს (სურ. 2.). კერ ძოდ, მრუ დი გვიჩ ვე ნებს, რომ 
თა ნა მედ რო ვე სა ერ თა შო რი სო ბიზ ნეს ში ყვე ლა ზე მა ღა ლი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ-
ლე ბით გა მო ირ ჩე ვა გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის საწყ ი სი (კვლე ვა და გან ვი თა რე ბა) და სა-
ბო ლოო რგო ლე ბი (კლი ენ ტე ბის მომ სა ხუ რე ბა), ხო ლო ყვე ლა ზე და ბა ლი და მა ტე ბუ-
ლი ღი რე ბუ ლე ბა უშუ ა ლოდ მზა პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის ეტაპს ახა სი ა თებს. 

სურათი 2. „მომღიმარი მრუდი~ [19, გვ. 21]
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მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ მო ცე მულ მა მრუ დი ფარ თოდ გავ რცელ და სა მეც ნი-
ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში, მკვლე ვა რე ბი ხში რად მის პი რო ბით ხა სი ათ ზე მი უ თი თე ბენ. 
საქ მე ისა ა, რომ მრუ დი არ იძ ლე ვა ინ ფორ მა ცი ას სა ბო ლოო პრო დუქ ტის ფას ში დღ-
ის ჯაჭ ვის კონ კრე ტუ ლი რგო ლე ბის ზუს ტი წი ლის შე სა ხებ, რაც ბუ ნებ რი ვია გან-
სხვა ვე ბუ ლია ეკო ნო მი კის სხვა დას ხვა დარ გის მი ხედ ვით. 

ქვეყ ნე ბი და კომ პა ნი ე ბი შე იძ ლე ბა გან თავ სდნენ დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის 
საწყ ის, შუ ა ლე დურ ან სა ბო ლოო სტა დი ებ ზე თა ვი სი სპე ცი ა ლი ზა ცი ის შე სა ბა მი-
სად, მა თი პო ზი ცია დრო თა გან მავ ლო ბა ში შე იძ ლე ბა შე იც ვა ლოს. ერ თნი მო ი პო ვე-
ბენ ბუ ნებ რივ რე სურ სებს, აწარ მო ე ბენ ნედ ლე ულს ან ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ აქ ტი ვებს, 
მე ო რე ნი აწარ მო ე ბენ მა კომ პლექ ტებ ლებს, კომ პო ნენ ტებ სა და კვან ძებს, სხვე ბი კი 
სპე ცი ა ლიზ დე ბი ან აწყ ო ბა ზე, დის ტრი ბუ ცი ა ზე, ბრენ დინ გსა და კლი ენ ტე ბის მომ სა-
ხუ რე ბა ზე [20, გვ. 29]. ამას თან, გლო ბა ლურ ჯაჭ ვებ ში დღ არა თა ნაბ რად ნა წილ დე-
ბა რგო ლებს შო რის.

გლო ბა ლუ რი წარ მო ე ბის პრო ცე სის მა ღა ლი დღ-ის მქო ნე სტა დი ე ბი ძი რი თა-
დად გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ შია კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი. და სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნებ-
ში, აშ შ-სა და ია პო ნი ა ში თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე თვალ სა ჩი ნოა სა წარ მოო კომ პლექ-
სე ბის უპი რა ტე სად არა სა წარ მოო ელე მენ ტე ბის გან ვი თა რე ბა, მა გა ლი თად, აშ შ-სა 
და და სავ ლეთ ევ რო პა ში შე ი ნიშ ნე ბა მან ქა ნე ბი სა და მოწყ ო ბი ლო ბე ბის წარ მო ე ბის 
შემ ცი რე ბის ტენ დენ ცი ა. ამ გვა რად, თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე ქვეყ ნე ბის კლა სი ფი კა ცი-
ის ტრა დი ცი ულ მიდ გო მებს – გან ვი თა რე ბულ ინ დუს ტრი ულ ქვეყ ნებ სა და გან ვი თა-
რე ბად აგ რა რულ ქვეყ ნებს, ცვლის ახა ლი მიდ გო მე ბი – გან ვი თა რე ბუ ლი პოს ტინ-
დუს ტრი უ ლი ქვეყ ნე ბი და გან ვი თა რე ბა დი ინ დუს ტრი უ ლი ქვეყ ნე ბი. თა ნა მედ რო ვე 
ეტაპ ზე, სა მარ თლი ა ნი ა, მსჯე ლო ბა გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის „ინ დუს ტრი ულ~, 
და ნა მატ ქვეყ ნებ ზე. ამის თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თია მექ სი კუ რი და ჩი ნუ რი ფაბ რი კა- 
ქარ ხნე ბი, რომ ლე ბიც მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის დაკ მა-
ყო ფი ლე ბას ემ სა ხუ რე ბი ან. 

ბო ლო ათ წლე უ ლებ ში და სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბი ექ სპორ ტის სწრა ფი 
ზრდით გა მო ირ ჩე ოდ ნენ, ამას თან, მა თი წი ლი სამ რეწ ვე ლო პრო დუქ ცი ის წარ მო ე-
ბა ში ეცე მო და [21, გვ. 222]. ამ სი ტუ ა ცი ის ანა ლი ზი სას, გერ მა ნელ მა ეკო ნო მის ტმა 
ხანს ვერ ნერ მა შე მო ი ტა ნა „ბაზ რუ ლი ეკო ნო მი კის~ ცნე ბა, ეკო ნო მი კა, რო მე ლიც სპე-
ცი ა ლიზ დე ბა პრო დუქ ცი ის შე ფუთ ვა სა და გა ყიდ ვა ზე, ანუ დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ-
ვის ბო ლო სტა დი ებ ზე. „ბაზ რუ ლი ეკო ნო მი კის~ თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თია გერ მა ნი ა, 
რო მე ლიც წარ სულ ში მსოფ ლი ოს ერ თ-ერთ ძი რი თად „ფაბ რი კად~ გვევ ლი ნე ბო და, 
თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე კი პო ზი ცი ებს ვაჭ რო ბა ში იმ ყა რებს [22, გვ. 93]. ელექ ტრო-
ტექ ნი კის წარ მო ე ბა თით ქმის მთლი ა ნად აზი ა ში იქ ნა გა და ტა ნი ლი, ის ავ ტო მო ბი ლე-
ბიც კი, რო მელ თა აწყ ო ბა კვლავ გერ მა ნი ა ში ხდე ბა, მთლი ა ნად აღ მო სავ ლეთ ევ რო-
პა ში დამ ზა დე ბულ მა კომ პლექ ტებ ლებს ეფუძ ნე ბა. ანა ლო გი უ რი სი ტუ ა ციაა და სავ-
ლე თი ევ რო პის სხვა ქვეყ ნებ შიც. უცხ ო უ რი ნა ხე ვარ ფაბ რი კა ტე ბის წი ლი, რო მე ლიც 
ში და და მუ შა ბე ვის თვის არის გან კუთ ვნი ლი, და სავ ლეთ ევ რო პის ყვე ლა ქვე ყა ნა ში 
გა ი ზარ და. ეს ნიშ ნავს, რომ „ბაზ რუ ლი ეკო ნო მი კა~ სა ერ თო ევ რო პუ ლი ფე ნო მე ნი ა.
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საქართველო აგრობიზნესის დამატებული ღირებულების                   
გლობალურ ჯაჭვში

დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვე ბი აგ რო ბიზ ნეს ში სულ უფ რო ხში რად, საკ ვე ბი პრო-
დუქ ტე ბის მწარ მო ე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის ან მსხვი ლი სუ პერ მარ კე ტე ბის ქსე ლე ბის გას-
წვრივ ყა ლიბ დე ბა. მა გა ლი თად, სუ პერ მარ კე ტე ბი მუ შა ო ბენ, რო გორც ექ სპორ ტი ო-
რებ თან, ასე ვე იმ პორ ტი ო რებ თან და ცდი ლო ბენ გა ა კონ ტრო ლონ პრო დუქ ტის წარ-
მო ე ბის ყვე ლა ეტა პი (სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის კულ ტუ რე ბის მოვ ლი სა და მო სავ ლის 
აღე ბის ჩათ ვლით). პრაქ ტი კუ ლად, ყვე ლა ქვე ყა ნის მო სახ ლე ო ბამ შე იც ვა ლა მოხ-
მა რე ბის კულ ტუ რა, რაც საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის ხა რის ხი სა და უსაფ რთხო ე ბი სად მი 
მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის და წე სე ბით გა მო ი ხა ტე ბა [23, გვ. 95]. ამას თან, პირ და პი რი 
უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი და სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის ლი ბე რა ლი ზა ცია კომ პა ნი ე-
ბი სათ ვის სა კუ თა რი მო მა რა გე ბის ჯაჭ ვე ბის რე ორ გან ზა ცი ის ახალ შე საძ ლებ ლო-
ბებს ქმნის. სულ უფ რო მე ტი კომ პა ნია მი მარ თავს საკ ვე ბი პრო დუქ ტე ბის გლო ბა-
ლურ წარ მო ე ბას და სა კუ თარ ჯაჭ ვში აერ თი ა ნებს მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებს 
გან ვი თა რე ბუ ლი და გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი დან.

Ferrero ჯგუ ფი, რო მე ლიც მსოფ ლი ო ში სი დი დით მე სა მე შო კო ლა დის სა კონ-
დიტ რო მწარ მო ე ბე ლი ა, სწრა ფად ვი თარ დე ბა გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბის ახა ლი 
ბაზ რე ბის ათ ვი სე ბის ხარ ჯზე. Ferrero-ს ის ტო რია 1946 წლი დან, იტა ლი ის პა ტა რა 
ქა ლაქ ალ ბა ში იწყ ე ბა. მი სი ძი რი თა დი ბრენ დე ბი ა: Nutella; Kinder; Ferrero Rocher; 
Raffaello; Golden Gallery; Tik-Tak.

Ferrero ჯგუ ფი წარ მო ად გენს დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის თვალ სა ჩი ნო მა გა-
ლითს აგ რო ბიზ ნეს ში. თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე Ferrero ჯგუ ფი მო ი ცავს 86 ქა ლიშ ვილ 
კომ პა ნი ას, 22 ქარ ხა ნას და 9 სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო სა წარ მოს – ჩი ლე ში, არ გენ ტი-
ნა ში, ბულ გა რეთ ში, სა ქარ თვე ლო ში, სამ ხრეთ აფ რი კა ში, ავ სტრა ლი ა ში, თურ ქეთ ში, 
იტა ლი ა სა და სერ ბეთ ში. ჯგუ ფის წლი უ რი გა ყიდ ვე ბი 10 მლრდ ევ როს აღე მა ტე ბა 
და 53 ქვე ყა ნა ში და საქ მე ბუ ლი ჰყავს 34 ათა სი ადა მი ა ნი. მი სი პრო დუქ ცია პირ და-
პირ ან ავ ტო რი ზე ბუ ლი სა ცა ლო მო ვაჭ რე ე ბის მეშ ვე ო ბით მსოფ ლი ოს 170-ზე მეტ 
ქვე ყა ნა ში იყი დე ბა [24].

Ferrero ჯგუ ფის სტრა ტე გი ის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია ხა რის ხის, ინო ვა ცი ის, 
გამ ჭვირ ვა ლე კო მუ ნი კა ცი ის, ად გი ლობ რი ვი თე მე ბის მხარ და ჭე რის, ახალ გაზ რდე-
ბის აქ ტი უ რი ცხოვ რე ბის, მდგრა დი სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო საქ მი ა ნო ბი სა და გა რე-
მოს დაც ვის კომ ბი ნა ცი ა.

Ferrero ჯგუფ მა 2007 წლის მარ ტში სა ქარ თვე ლო ში და ა ფუძ ნა Agri Georgia, 
(Ferrero ჯგუ ფი მი სი სრუ ლი წი ლის მფლო ბე ლი ა), შა ვი ზღვის სა ნა პი რო ზე მას 
ეკუთ ვნის 4200 ჰა- მდე სა ვარ გუ ლი, რო მე ლიც თხი ლის მო შე ნე ბის თვის, ასე ვე; სა-
ნერ გე მე ურ ნე ო ბი სა და სა ტეხ -საშ რო ბი სა წარ მო ე ბის თვის გა მო ი ყე ნე ბა. Ferrero 
ჯგუ ფი უკ ვე 10 წე ლია წარ მოდ გე ნი ლია სა ქარ თვე ლო ში და ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო თა მა შეა თხი ლის ად გი ლობ რივ ბა ზარ ზე [25].
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2015 წლის და საწყ ის ში, Ferrero ჯგუფ მა შექ მნა Ferrero Hazelnut კომ პა ნია 
(HCO) [26], რო მელ შიც გა ა ერ თი ა ნა თხი ლის წარ მო ე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ-
მი ა ნო ბე ბი. 

HCO ორი ენ ტი რე ბუ ლია თხი ლის მი წო დე ბის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის ინ ტეგ რა ცი-
ა ზე, რაც გუ ლის ხმობს:

 მი წე ბის შეს ყიდ ვას, ფერ მე რუ ლი მე ურ ნე ო ბე ბის გან ვი თა რე ბა სა და თხი ლის
ნარ გა ვე ბის გა შე ნე ბას;

 აგ რო ნო მი ულ კვლე ვებს, ინო ვა ცი ე ბის და ნერ გვას, ახა ლი ნერ გე ბის გა მოყ-
ვა ნას;

 თხი ლის და მუ შა ვე ბა სა და ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას;
 გლო ბა ლურ ვაჭ რო ბას: HCO თხი ლის ძი რი თა დი მიმ წო დე ბე ლი ა, არა მხო-

ლოდ Ferrero ჯგუ ფი სათ ვის, არა მედ სხვა მწარ მო ებ ლე ბის თვი საც (იხ. ცხრი ლი).

HCO-ს თხილის დამატებული ღიირებულების გლობალური ჯაჭვი [26]

სათავო ოფისი ლუქსემბურგი
წარმოების მოცულობა 160 000 ტონა თხილი
დასაქმებულთა რაოდენობა  3000-ზე მეტი

ფერმერული მეურნეობები
6 (ჩილე, არგენტინა, საქართველო, სამხრეთ აფრიკა, 
ავსტრალია და სერბეთი)

დამამუშავებელი საწარმოები 8 (თურქეთში – 5; იტალიაში-2 და ჩილეში – 1)

სავაჭრო ერთეული
5 (ლუქსემბურგი, იტალია, თურქეთი, საფრანგეთი და 
დიდი ბრიტანეთი)

ამ რი გად, HCO პირ ვე ლი კომ პა ნი ა ა, რო მე ლიც თხი ლის ბიზ ნეს ში ინ ტეგ რი რე-
ბულ დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭვს ფლობს. ის მარ თავს თხი ლის და მუ შა ვე ბის პრო ცესს 
მი სი „ნერ გე ბის გა მოყ ვა ნი დან – მომ ხმა რებ ლის სუფ რამ დე~. დღ-ის წი ლის თვალ-
საზ რი სით, სა ქარ თვე ლოს პო ზი ცია ხელ საყ რე ლად შე იძ ლე ბა შე ფას დეს, რად გან სა-
წარ მოო ჯაჭ ვის საწყ ი სი რგო ლია ათ ვი სე ბუ ლი. ეს პო ზი ცია აღ მა ვა ლი კავ ში რე ბით 
ხა სი ათ დე ბა, რაც შემ დგომ ში მი სი გა უმ ჯო ბე სე ბი სა და მომ ხმა რე ბელ თან ახ ლოს 
მდე ბა რე რგო ლე ბის გან ვი თა რე ბის პერ სპექ ტი ვას ქმნის. 

დამატებული ღირებულების გლობალურ ჯაჭვში ქვეყნის 
მონაწილეობის უპირატესობები და ნაკლოვანებები

გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე შე იძ ლე ბა გა მოვ ყოთ დღ-ის ჯაჭ-
ვში ქვეყ ნის მო ნა წი ლე ო ბის უპი რა ტე სო ბე ბი და ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი. უპი რა ტე სო ბე ბი ა:

- გა სა ღე ბის ბაზ რე ბის გა ფარ თო ე ბა, გლო ბა ლურ მი წო დე ბის ჯაჭ ვში ინ ტეგ-
რა ცი ით;
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- ტექ ნო ლო გი ე ბის მო დერ ნი ზა ცია და ადა მი ან -კა პი ტა ლის პრო ფე სი ო ნა ლიზ-
მის ამაღ ლე ბა;

- პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის ამაღ ლე ბა;
- ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ტემ პე ბის დაჩ ქა რე ბა და ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის 

შექ მნა;
- ეკო ნო მი კი სა და სა გა რეო ვაჭ რო ბის სტრუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბა;
- პირ და პი რი უცხ ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის ზრდა;
- სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის ზრდა.
ასე ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვში და წი ნა უ რე ბა თა ვის-

თა ვად დი დი სტი მუ ლია ქვე ყა ნა ში ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გა უმ ჯო ბე სე ბის, გა ნათ ლე-
ბის ხა რის ხის, სა მეც ნი ე რო კვლე ვებ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბის ზრდი სა და ბიზ ნე სის გა რე-
მოს გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით. 

თუმ ცა, აღ ნიშ ნუ ლი უპი რა ტე სო ბებ თან ერ თად არის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბიც, რაც 
შე იძ ლე ბა დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვებ ში ქვეყ ნის ინ ტეგ რა ცი ას ახ ლდეს. კერ ძოდ, ექ-
სპორ ტში ეროვ ნუ ლი დღ-ის წი ლის შეკ ვე ცა, რაც ნე გა ტი უ რად აი სა ხე ბა სა გა რეო 
ვაჭ რო ბის ბა ლან სზე. ის ად გი ლობ რი ვი კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც სა ერ თა შო რი სო 
აუთ სორ სინგს მი მარ თა ვენ, ამ ცი რე ბენ მოთხ ოვ ნას სა მუ შაო ძა ლა ზე, რა მაც შე საძ-
ლე ბე ლია უმუ შევ რო ბის დო ნე გა ზარ დოს. 

სხვა ნაკ ლო ვე ნე ბებს შე იძ ლე ბა მი ვა კუთ ვნოთ ერ თი მიმ წო დებ ლის ან მომ ხმა-
რებ ლის ხა ფან გში მოხ ვედ რის რის კი, ასე ვე დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის კო ორ დი-
ნა ტო რე ბის (უ მე ტეს შემ თხვე ვა ში მსხვი ლი ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი კომ პა ნი ე ბი არი ან) 
ზე წო ლის საფ რთხე, რაც შე იძ ლე ბა ეკო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბის გა უ ა რე სე ბა სა და 
სო ცი ა ლურ -პო ლი ტი კუ რი რის კე ბის ზრდით გა მო ი ხა ტოს. არ სე ბი თი რის კია ეროვ-
ნუ ლი კომ პა ნი ე ბის და ბალ ტექ ნო ლო გი ურ სტა დი ებ ზე „გა ჭედ ვის~ საფ რთხე, რო-
მელ საც მცი რე დღ ახა სი ა თებს.

შე საძ ლო პრობ ლე მე ბის მოკ ლე ჩა მო ნათ ვა ლიც კი საკ მა რი სია იმის და სა ნა ხად, 
რომ დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვში ხელ საყ რე ლი პო ზი ცი ის და სა კა ვებ ლად დი დი მნიშ-
ვნე ლო ბა აქვს ქვეყ ნის ხე ლი სუფ ლე ბის მი ერ სწო რად გა ტა რე ბულ ეკო ნო მი კურ და 
სამ რეწ ვე ლო პო ლი ტი კას. პირ ველ ხა რის ხო ვან მი მარ თუ ლე ბებს შო რის, რო მელ თაც 
სა ხელ მწი ფომ უნ და მი აქ ცი ოს ყუ რადღ ე ბა, შემ დე გი ა:

- დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვე ბის სპე ცი ფი კის გათ ვა ლის წი ნე ბა ეროვ ნუ ლი 
ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ა ში;

- დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვე ბის ხელ შეწყ ო ბა ბიზ ნე სის ხელ საყ რე ლი გა რე მოს 
ფორ მი რე ბით;

- ად გი ლობ რი ვი კომ პა ნი ე ბის ხელ შეწყ ო ბა, რა თა მათ დღ-ის გლო ბა ლურ 
ჯაჭ ვებ ში საწყ ის, მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ და სა ბო ლოო მომ ხმა რე ბელ თან ახ ლოს 
მდე ბა რე რგო ლებ ში და ი კა ვონ პო ზი ცი ე ბი;

- ად გი ლობ რი ვი კომ პა ნი ე ბის საკ ვან ძო კომ პე ტენ ცი ე ბის გან ვი თა რე ბის ხელ-
შეწყ ო ბა;

- სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი მა ღალ კვა ლი ფი ცი უ რი სა მუ შაო ძა ლის ხელ მი საწ ვდო მო-
ბის გაზ რდა;
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- მკა ფიო ეკო ლო გი უ რი, სო ცი ა ლუ რი და ინ სტი ტუ ცი უ რი მოთხ ოვ ნე ბის ჩა მო-
ყა ლი ბე ბა, რა თა ქვე ყა ნა ში უცხ ო ე ლი ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის შე იქ მნას გამ ჭვირ ვა ლე 
და პროგ ნო ზი რე ბა დი პი რო ბე ბი.

დას კვნა

წარ მო ე ბის გლო ბა ლუ რი ფრაგ მენ ტა ცი ის პრო ცე სი არ სე ბი თად ცვლის სა ერ-
თა შო რი სო ბიზ ნე სი სა და ვაჭ რო ბის ფი ლო სო ფი ას, ასე ვე მნიშ ვე ლო ვა ნი კო რექ ტი-
ვე ბი შე აქვს სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის აღ რიცხ ვი სა და რე გუ ლი რე ბის არ სე ბულ 
მიდ გო მებ ში. ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბის გა მოც დი ლე ბა და ამ მი მარ თუ ლე ბით გან ხორ-
ცი ე ლე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე დე გე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვებ ში 
მო ნა წი ლე ო ბა გა დამ წყვეტ როლს ას რუ ლებს ქვეყ ნე ბი სა და კომ პა ნი ე ბის ეკო ნო მი-
კურ გან ვი თა რე ბა ში, თუმ ცა ასე ვე სა ხე ზეა არ სე ბი თი რის კე ბიც. მეც ნი ე რულ -ტექ ნი-
კუ რი პროგ რე სის, ეკო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თდა მო კი დე ბუ ლე ბი სა და ინ ტეგ რა ცი უ ლი 
პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბის კვა ლო ბა ზე, დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვე ბის რო ლი მო მა-
ვალ ში კი დევ უფ რო გა იზ რდე ბა. 

დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვებ ში აქ ტი უ რად არი ან ჩარ თუ ლი რო გორც გან ვი თა-
რე ბუ ლი, ასე ვე გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნე ბი, მა თი ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბი დან და 
ტექ ნო ლო გი უ რი დო ნი დან გა მომ დი ნა რე. თუმ ცა ამ ქვეყ ნე ბის მო ნა წი ლე ო ბის ხა-
რის ხი, პო ზი ცია და შე სა ბა მი სად მი ღე ბუ ლი სარ გე ბე ლი, გან სხვა ვე ბუ ლი ა. წარ მო-
ე ბის გლო ბა ლუ რი ფრაგ მენ ტა ცი ის პრო ცე სის ანა ლი ზი სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს გა-
მოვ კვე თოთ ის ფაქ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გლო ბა ლურ 
ჯაჭ ვებ ში ქყვეყ ნის მო ნა წი ლე ო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას უზ რუნ ველ ყოფს. 
ქვეყ ნე ბი ცდი ლო ბენ ფო კუ სი რე ბა მო ახ დი ნონ დღ-ის გლო ბა ლუ რი ჯაჭ ვის საწყ ის, 
მა ღალ ტექ ნო ლო გი ურ და სა ბო ლოო მომ ხმა რე ბელ თან ახ ლოს მდე ბა რე რგო ლებ ზე.

სა ქარ თვე ლოს თვის, ისე ვე რო გორც სხვა გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის ქვეყ ნე ბი-
სათ ვის, აქ ტუ ა ლუ რი ამო ცა ნაა დღ-ის გლო ბა ლურ ჯაჭ ვებ ში და კა ვე ბუ ლი პო ზი ცი-
ე ბის შე ფა სე ბა, იმ შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და საფ რთხე ე ბის ანა ლი ზი, რაც წარ მო ე ბის 
გლო ბა ლურ ფრაგ მენ ტა ცი ის პრო ცე სებ ში ქვეყ ნის მო ნა წი ლე ო ბის ზრდას ან შემ ცი-
რე ბას შე იძ ლე ბა მოჰ ყვეს.
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 The paper considers the main theoretical approaches to understanding 
global value chains and analyzes their role in the modern International business. It 
is emphasized that in view of the growing political and economic importance of the 
global value chains, today this phenomenon is in the focus of many countries and 
international institutions. There are analyzed mechanisms of coordination, structure, 
the importance of individual points and the eff ectiveness of possible positions of the 
company in the global value chains; studied the specifi city of Georgia’s participation 
in agribusiness global value chains; revealed the advantages and disadvantages of 
participation in the global value chains. We have developed recommendations on 
what measures should the state carry out to reach favorable position in the global 
value chain.
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თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი

ineza.gagnidze@tsu.ge

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მი გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო-
ბის გან საზღ ვრი სას ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კის ინო ვა ცი ურ გან ვი თა რე ბას აფა-
სებს შემ დე გი მაჩ ვე ნებ ლე ბით: ინო ვა ცი უ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბა, კომ პა ნი ე ბის 
და ნა ხარ ჯე ბი კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე, წარ მო ე ბა -უ ნი ვერ სი ტეტს შო რის 
კვლე ვი თი კავ ში რი, სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტე ბის ხა რის ხი, პა ტენ-
ტე ბის რა ო დე ნო ბა და სხვა. ამ მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს არ-
ცთუ სა ხარ ბი ე ლო მდგო მა რე ო ბა აქვს. ამის გა უმ ჯო ბე სე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
მეც ნი ე რე ბის, გა ნათ ლე ბი სა და ბიზ ნე სის ინ ტე რე სე ბის ერ თი მი მარ თუ ლე ბით 
წარ მარ თვით, რის თვი საც სა ჭი როა კლას ტე რე ბი სა და სა მე წარ მეო უნი ვერ-
სი ტე ტე ბის ფორ მი რე ბა. ნაშ რომ ში ფო რუ მის ან გა რი შებ სა და ცნო ბილ მეც-
ნი ერ თა მო საზ რე ბებ ზე დაყ რდნო ბით წარ მოდ გე ნი ლია სის ტე მუ რი კავ ში რი 
სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტეტ სა და კლას ტერს შო რის. აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ სა მეც-
ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში მა თი ერ თობ ლი ვად გან ხილ ვის მცდე ლო ბა იშ ვი ა თი ა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა მე წარ მეო უნი ვერ სტე ტი; კლას ტე რი; გა ნათ ლე-
ბა; ბიზ ნე სი.

საქართველოში ბიზნესის განვითარების დონე საერთაშორისო 
შეფასებების მიხედვით

ეკო ნო მი კის ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბის თვის მო წი ნა ვე ქვეყ ნებ ში ცდი ლო ბენ 
ბიზ ნეს ში და საქ მე ბუ ლი მკვლე ვა რე ბის წი ლის ზრდას. ასე, მა გა ლი თად, „ეკ 27-ში 
მკვლე ვარ თა 45%-ია და საქ მე ბუ ლი კერ ძო სექ ტორ ში აშ შ-ში ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 78%-
ი ა, ჩი ნეთ ში – 62%, ხო ლო ია პო ნი ა ში – 74%~ [1,გვ.7]. ასე ვე, „სა მუ შაო ძა ლა ში ევ-
რო კავ შირ ში ყო ველ 100 კაც ზე 6 მკვლე ვა რი ა, რო ცა იგი ვე მაჩ ვე ნე ბე ლი აშ შ-ში არის 
9, ხო ლო ია პო ნი ა ში – 11. ზრდის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა უმაღ ლეს გა ნათ ლე ბა ზე 
გა წე უ ლი და ნა ხარ ჯე ბის წი ლი, რაც ევ რო კავ შირ ში სა შუ ა ლოდ მშპ-ის 1,3%-ი ა, აშ შ-
ში – 2,7%, ხო ლო ია პო ნი ა ში – 1,5% [2, გვ.2; 8];
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ცნო ბი ლი ა, რომ მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ა ნო ბის ან გა რიშ ში მო ცე მუ ლია ცალ კე უ ლი ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გლო ბა-
ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის შე ფა სე ბა 100-ზე მე ტი მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით, 
რომ ლე ბიც გა ერ თი ა ნე ბუ ლია 12 მდგე ნელ ში. ეს მდგე ნე ლე ბი თა ვის მხრივ დაჯ გუ-
ფე ბუ ლია ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ზე ზე გავ ლე ნის სფე რო სა და ხა რის ხის მი ხედ ვით. სა-
ქარ თვე ლო ში ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის შე სა ფა სებ ლად მაჩ ვე ნებ ლე ბი ავი ღეთ ინო-
ვა ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის ფაქ ტო რე ბის ჯგუ ფი დან, რო მელ თა გავ ლე ნა 
ეკო ნო მი კის გლო ბა ლურ კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა ზე შე ფა სე ბუ ლია 10%-ით. ისი ნი 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლია მე-11 და მე-12 მდგე ნე ლებ ში – „ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხა რის-
ხი~ და „ი ნო ვა ცი ე ბი~. ცხრი ლი 1 ასა ხავს 2008-2017 წწ. ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გლო-
ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის სა ერ თო შე ფა სე ბას, ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხა-
რის ხის მდგე ნე ლის შე ფა სე ბას, მას ში გა ერ თი ა ნე ბულ 9 მაჩ ვე ნე ბელს და და მა ტე ბით 
3 მაჩ ვე ნე ბელს ინო ვა ცი ე ბის მე-12 მდგე ნე ლი დან. 

რო გორც ცხრი ლი დან ჩანს, 2008-2017 წწ. სა ქარ თვე ლომ 90-ე ად გი ლი დან 
გა და ი ნაც ვლა 67-ზე, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ სვლაა (23 პო ზი ცი ით). თუმ ცა, ჩვე ნი 
საკ ვლე ვი სა კითხ ის გარ შე მო არ სე ბუ ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ხედ ვით, ქვე ყა ნას სა ხარ-
ბი ე ლო მდგო მა რე ო ბა არ აქვს. სა ა ნა ლი ზო პე რი ოდ ში გა უ ა რე სე ბუ ლია კლას ტე რე-
ბის გან ვი თა რე ბის დო ნის (36 პო ზი ცი ით), პრო დუქ ტე ბის სა წარ მოო პრო ცე სე ბის 
გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის (4), უფ ლე ბე ბის და სათ მო ბად მზა ო ბის (15), ინო ვა ცი უ რო-
ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის (2), კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე კომ პა ნი ე ბის და ნა ხარ ჯე-
ბის (1) და „წარ მო ე ბა -უ ნი ვერ სი ტე ტი~ კვლე ვი თი კავ ში რის (7) მაჩ ვე ნებ ლე ბი. თუმ-
ცა, აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ ეს ჩა მორ ჩე ნა რამ დე ნი მე წლის წინ გა ცი ლე ბით დი დი 
ინ ტერ ვა ლით ხა სი ათ დე ბო და. ჲო ლო წლჵჲში ზჵმოჱ ღნიშ ნუ ლი მჱჩვე ნებ ლე ბი უმ-
ჯო ბეს დე ბა, მაგ რამ 2008 წლის დო ნეს თან შე და რე ბით მა ინც გა უ ა რე სე ბუ ლი ა.

ცხრი ლი დან ჩანს, რომ სა ბა ზი სო პე რი ოდ თან შე და რე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლია 
ად გი ლობ რი ვი მიმ წო დებ ლე ბის რა ო დე ნო ბის (2 პო ზი ცი ით), ად გი ლობ რი ვი მიმ წო-
დებ ლე ბის ხა რის ხის (16), ფა სე უ ლო ბა თა ჯაჭ ვის (17), სა ერ თა შო რი სო დის ტრი ბუ-
ცი ის კონ ტე რო ლის (25) და კონ კუ რენ ცი უ ლი უპი რა ტე სო ბე ბის ხა სი ა თის (22) მაჩ-
ვე ნებ ლე ბი. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ქვეყ ნის პო ზი ცია (67-ე ად გი ლი 137 ქვე ყა ნას შო რის 2017-
2018 წწ. ან გა რიშ ში) მნიშ ვნე ლოვ ნად უს წრებს (ხან და ხან თით ქმის 2-ჯერ) ან გა რი-
შის – „ი ნო ვა ცი ი სა და გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის ფაქ ტო რე ბის~ ჯგუ ფი დან ამოკ რე-
ბი ლი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ხედ ვით და კა ვე ბულ პო ზი ცი ას (მა გა ლი თად, კვლე ვა სა და 
გან ვი თა რე ბა ზე კომ პა ნი ე ბის და ნა ხარ ჯე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი (122) და წარ მო ე ბა -უ ნი-
ვერ სი ტე ტი კავ ში რის მაჩ ვე ნე ბე ლი (116), კლას ტე რე ბის გან ვი თა რე ბის დო ნე – 127).

ჩვე ნი აზ რით, ამ მაჩ ვე ნებ ლე ბის მი ხედ ვით ასე თი ცუ დი პო ზი ცია იმის გა მო 
აქვს ეკო ნო მი კას, რომ ბიზ ნე სის, გა ნათ ლე ბი სა და სა მეც ნი ე რო კველ ვე ბის გან ვი თა-
რე ბა არ ხდე ბა მა თი ინ ტე რე სე ბის ერ თი ა ნად წარ მარ თვი სა და ქვეყ ნის კონ კუ რენ ცი-
უ ლი უპი რა ტე სო ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.  
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სა ქარ თვე ლო ში ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის შე ფა სე ბის ზო გი ერ თი მაჩ ვე ნე ბე ლი 
მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 2008-2017 
წლე ბის ან გა რი შე ბის მი ხედ ვით [3, გვ.168-169; 4, გვ.150-151; 5, გვ.162-163; 6, გვ. 182-

183; 7, გვ.174-175; 8, გვ.192-193; 9, გვ.188-189; 10, გვ.176-177; 11, გვ.184-185, 12, 
გვ.124-125]

ცხრილი 1

   

 11.  
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საქართველოს განათლების სისტემა საერთაშორისო შეფასებების 
მიხედვით

მკითხ ვე ლის ყუ რადღ ე ბა გვსურს გა და ვი ტა ნოთ სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მის შე ფა სე ბა ზე მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ-
ტუ ნა რი ა ნო ბის 2008-2017 წლე ბის ან გა რი შე ბის მი ხედ ვით, რაც ასა ხუ ლია ცხრილ-
ში – 2 (შე ნიშ ვნა: ამ ცხრილ ში არ გა ვი მე ო რეთ 1 ცხრილ ში არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი 
მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის მი ერ გა მოკ ვლე უ ლი ქვეყ ნე ბის სა ერ თო რა ო დე-
ნო ბი სა და მათ შო რის სა ქარ თვე ლოს მი ერ და კა ვე ბუ ლი პო ზი ცი ის შე სა ხებ). ცხრი-
ლი 2, ასე ვე, და მა ტე ბით ასა ხავს 3 მაჩ ვე ნე ბელს ინო ვა ცი ე ბის მდგე ნე ლი დან. 

სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბის სის ტე მის შე ფა სე ბა მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო-
ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 2008-2017 წლე ბის ან გა რი შე ბის მი ხედ ვით [3, გვ.168-
169; 4, გვ.150-151; 5, გვ.162-163; 6, გვ. 182-183; 7, გვ.174-175; 8, გვ.192-193; 9, გვ.188-

189; 10, გვ.176-177; 11, გვ.184-185, 12, გვ.124-125]
ცხრილი 2
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ცხრი ლი 2-დან ჩანს, რომ გა ნათ ლე ბის სის ტე მის ხა რის ხის მაჩ ვე ნე ბე ლი გა უ-
ა რე სე ბუ ლია 24 პო ზი ცი ით (115 ად გი ლი 137 ქვე ყა ნას შო რის), მა თე მა ტი კუ რი და 
სა მეც ნი ე რო გა ნათ ლე ბის ხა რის ხის მაჩ ვე ნე ბე ლი გა უ ა რეს და 28 პო ზი ცი ით (103). 
ასე ვე, გა უ ა რე სე ბის ტენ დენ ცი ით ხა სი ათ დე ბა შემ დე გი მაჩ ვე ნებ ლე ბი: კვლე ვე ბი სა 
და ტრე ნინ გე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა – 131 ად გი ლი (14), სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი ინ-
სტი ტუ ტე ბის ხა რის ხი – 127 ად გი ლი (14), მეც ნი ერ თა და ინ ჟი ნერ თა ხელ მი საწ ვდო-
მო ბა – 125 ად გი ლი (41), ხო ლო პა ტენ ტე ბის რა ო დე ნო ბის მი ხედ ვით 70-ე ად გი ლი 
(26-ით). 

სა ქარ თვე ლო ში ბიზ ნეს სა და გა ნათ ლე ბას შო რის ეფექ ტი ა ნი კავ ში რის არარ-
სე ბო ბის სუ რა თის აღ წე რას და ვას რუ ლებთ იმ ფაქ ტის აღ ნიშ ვნით, რომ მსოფ ლიო 
ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 2013-2017 წლე ბის 
ან გა რი შებ ში სა ქარ თვე ლო ში ბიზ ნე სის კე თე ბის ხე ლის შემ შლელ ფაქ ტო რებს შო რის, 
ბო ლო 4 წლის მან ძილ ზე, პირ ველ ად გილ ზეა „სა მუ შაო ძა ლის არა ა დეკ ვა ტუ რი გა-
ნათ ლე ბა~, ხო ლო მე ო რე ზე – ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა, ხუ თი წლის წინ კი ამ 
მაჩ ვე ნებ ლებს სა პი რის პი რო პო ზი ცია ეჭი რათ [8, გვ.192; 9, გვ.188; 10, გვ.176; 11, 
გვ.184; 12, გვ.124].

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ მო წი ნა ვე ქვეყ ნე ბის ეკო-
ნო მი კის გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ებ ში ძალ ზე პო პუ ლა რუ ლი „ცოდ ნის სამ კუთხ-
ე დის~, „სამ მა გი სპი რა ლის~, „ღია ინო ვა ცი ე ბის~ მო დე ლე ბი აბ სო ლუ ტუ რად იგ-
ნო რი რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბი სას, რაც 
აშ კა რად მეტყ ვე ლებს გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბის და ბიზ ნე სის მი მარ თუ ლე ბით 

ეფექ ტი ა ნი სის ტე მუ რი კავ ში რე ბის არარ სე ბო ბა ზე, გა ტა რე ბუ ლი რე ფორ მე ბი სა 
და არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კის არა ე ფექ ტი ა ნო ბა ზე. 

კლასტერის ფორმირება – ეროვნული ბიზნესგარემოს 
გაუმჯობესების გზა

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 
მკვლე ვა რებ მა 2008 წელს შე მო ი ღეს ახა ლი ინ დექ სი, რო მე ლიც მათ წარ მო ად გი-
ნეს, რო გორც მიკ რო ე კო ნო მი კი სა და მაკ რო ე კო ნო მი კის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის 
ერ თობ ლი ო ბა (სქე მა 1). აღ ნიშ ნუ ლი ინ დექ სის გა ან გა რი შე ბა მო ი ცავს 6 დო ნეს 
[3,გვ.55] (შე ნიშ ვნა: საკ ვლე ვი თე მი დან გა მომ დი ნა რე, სქე მა 1 გა მარ ტი ვე ბუ ლია და 
ნაჩ ვე ნე ბია მიკ რო ე კო ნო მი კის მი მარ თუ ლე ბით მხო ლოდ 4 დო ნე). 

შე ფა სე ბის უმაღ ლე სი (პირ ვე ლი) დო ნეა გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო-
ბის ახა ლი ინ დექ სი. მე ო რე დო ნე ზე გა მო ი ყო ფა მაკ რო ე კო ნო მი კის და მიკ რო ე კო-
ნო მი კის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბა. მკვლე ვა რე ბი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ „მაკ რო ე კო ნო მი-
კის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ინ დი კა ტო რე ბი შე საძ ლებ ლო ბებს ქმნის მწარ მო ებ ლუ-
რო ბის თვის, ხო ლო მიკ რო ე კო ნო მი კის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ინ დი კა ტო რე ბი კი, 
პირ და პირ ზე მოქ მე დებს კომ პა ნი ე ბის მწარ მო ებ ლუ რო ბა ზე~ [3,გვ.53]. 
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მე სა მე დო ნე ზე მიკ რო ე კო ნო მი კის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი 
ეხე ბა კომ პა ნი ე ბის მარ თვი სა და სტრა ტე გი ე ბის გან ვი თა რე ბის ხა რისხს (Company 
Operations and Strategy – COS) და ნა ცი ო ნა ლუ რი ბიზ ნეს გა რე მოს ხა რისხს 
(National Business Environment – NBE). მიკ რო ე კო ნო მი კის კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო-

ბის შე ფა სე ბის მე ოთხე დო ნე ზე ნა ცი ო ნა ლუ რი ბიზ ნეს გა რე მოს ხა რის ხის კა ტე გო რი-
ა ში გა მო ი ყო ფა პორ ტე რის ალ მა სის წე სის ოთხი მი მარ თუ ლე ბა: პი რო ბე ბი ფაქ ტო-
რე ბის თვის, სტრა ტე გი ი სა და კონ კუ რენ ცი ის კონ ტექ სტი, მოთხ ოვ ნის მდგო მა რე ო-
ბა, მო ნა თე სა ვე და ხელ შემ წყო ბი დარ გე ბი/ კლას ტე რე ბი. შე ფა სე ბის მე ექ ვსე დო ნე – 
მაჩ ვე ნებ ლე ბი ა, რო მელ თა რა ო დე ნო ბა ან გა რი შებ ში წლე ბის მი ხედ ვით იც ვლე ბა და 
რომ ლებ ზე დაყ რდნო ბი თაც 1 და 2 ცხრი ლებ ში წარ მოდ გე ნი ლია სა ქარ თვე ლოს 
გლო ბა ლუ რი კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის რამ დე ნი მე მაჩ ვე ნე ბე ლი.

ამ გვა რად, შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ ქვეყ ნის ეკო ნო მი კა ში კლას ტე რის
ფორ მი რე ბა კონ კუ რენ ცი უ ლი უპი რა ტე სო ბე ბის მი ხედ ვით გა ნა პი რო ბებს მი სი
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას.
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კლასტერსა და სამეწარმეო უნივერსიტეტს შორის სისტემური 
კავშირის შესახებ

გა ნათ ლე ბის ეკო ნო მი კის ევ რო პე ლი ექ სპერ ტე ბის ქსე ლის 2014 წლის ან გა რიშ-
ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ „1999 წელს იმ ფირ მე ბის 82%, რომ ლე ბიც სა უ ნი ვერ სი ტე ტო 
ლი ცენ ზი ე ბით საქ მი ა ნობ დნენ, გან ლა გე ბუ ლი იყო იმა ვე რე გი ონ ში, სა დაც ეს უნი ვერ-
სი ტე ტე ბი ა. 2009 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბით დად გინ და, რომ კურ სდამ თავ რე-
ბულ თა 71% ბიზ ნესს იწყ ებ და იმ რე გი ონ ში, სა დაც და ი ბად ნენ, ხო ლო თუ უნი ვერ სი-
ტე ტიც ახალ გაზ რდე ბის მშობ ლი ურ რე გი ონ ში იყო, მა შინ ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 87%-მდე 
იზ რდე ბო და~ [13გვ.45-46]. ასე ვე, ევ რო კო მი სი ის კო მუ ნი კა ცი ა ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ 
„უ მაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის ინ სტი ტუ ტებს შე უძ ლია ეკო ნო მი კა გა ნა ვი თა რონ იმ რე გი-
ო ნებ ში, სა დაც ისი ნია გან ლა გე ბუ ლი. მათ შე უძ ლი ათ იმოქ მე დონ, რო გორც ცოდ ნის 
ქსე ლის ცენ ტრი ან ად გი ლობ რი ვი კლას ტე რის წევ რი~ [2, გვ.8].

აღ ნიშ ნუ ლის ერ თ-ერ თი სა უ კე თე სო მა გა ლი თია კემ ბრი ჯის მა ღა ლი ტექ ნო-
ლო გი ე ბის კლას ტე რი (ი გი ვე კემ ბრი ჯის უნი ვერ სი ტე ტის ტექ ნო პო ლი), რო მე ლიც 
მსოფ ლიო სტან დარ ტის ერ თო ბად ჩა მო ყა ლიბ და ბო ლო 30 წლის მან ძილ ზე. გა ერ-
თი ა ნე ბუ ლი სა მე ფოს ქა ლა ქებს შო რის კემ ბრიჯს ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი აქვს 
ინო ვა ცი ებ ში და ევ რო კავ ში რის მი ერ აღი ა რე ბუ ლი ა, რო გორც ინო ვა ცი ე ბის სა უ კე-
თე სო ცენ ტრი. „კლას ტე რი ეყ რდნო ბა ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის მქო ნე მრა ვა ლი 
მცი რე კომ პა ნი ე ბის ჯგუფს, რო მელ თათ ვი საც და მა ხა სი ა თე ბე ლია „ქვე მო დან ზე მოთ~ 
გან ვი თა რე ბის ხა ზი. აქ 1525 კომ პა ნი ა ში და საქ მე ბუ ლია 53 000 კა ცი და მი სი გე ოგ-
რა ფი უ ლი არე ა ლი მო ი ცავს ქა ლაქ კემ ბრიჯს და მის გარ შე მო 25 მი ლის რა დი უ სის 
ზო ნას~ [14, გვ.3]. 

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან ჩანს, რომ უნი ვერ სი ტე ტე ბი, რომ ლებ საც აქვთ ლი ცენ ზი ე-
ბის გა ცე მის უფ ლე ბა, ბიზ ნე სინ კუ ბა ტო რე ბი, ტექ ნო ლო გი ის ტრან სფე რის ოფი სე ბი, 
სა პა ტენ ტო/ სა ლი ცენ ზიო გან ყო ფი ლე ბე ბი (ა ნუ სა მე წარ მეო იგი ვე, სა ბაზ რო, ტექ ნო-
ლო გი უ რი ან ინო ვა ცი უ რი უნი ვერ სი ტე ტე ბი) გა ნა პი რო ბე ბენ მათ გარ შე მო კლას ტე-
რის ფორ მი რე ბას და დიდ ზე გავ ლე ნას ახ დე ნენ ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კის გან ვი-
თა რე ბა ზე. ჩა მოთ ვლი ლი ფაქ ტე ბის ერ თობ ლი ო ბა ში გა აზ რე ბამ გვი ბიძ გა გვე ფიქ რა 
უნი ვერ სი ტე ტებ სა და კლას ტე რებს შო რის სის ტე მუ რი კავ ში რე ბის მო ძებ ნა ზე.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ერ თი მხრივ, 3000-ზე მე ტი ძლი ე რი კლას ტე რია ევ რო-
პა ში და მე ო რე მხრივ, XX სა უ კუ ნის ბო ლო დან ფარ თოდ გავ რცელ და სა მე წარ მეო 
უნი ვერ სი ტე ტის მო დე ლი, რო მე ლიც საკ მა ოდ წარ მა ტე ბუ ლი ა. სა მეც ნი ე რო ლი ტე-
რა ტუ რა ში მა თი ერ თობ ლი ვი კვლე ვა არ მიმ დი ნა რე ობს, ვი ნა ი დან ისი ნი, რო გორც 
ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბე ბი, პო პუ ლა რუ ლი გახ და სხვა-
დას ხვა დროს. შე დე გად მა თი კვლე ვა და მო უ კი დე ბელ მი მარ თუ ლე ბე ბად წა რი მარ-
თა, ჩვენ რამ დე ნი მე ნაშ რომ ში შე ვე ცა დეთ მათ ერ თობ ლივ გან ხილ ვას უცხ ო ეთ ში 
გა მოქ ვეყ ნე ბულ ნაშ რო მებ ში [15;16]. ამ ჯე რად, კი მათ შო რის სის ტე მურ კავ შირს 
წარ მო ვად გენთ.
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კლას ტე რის მო ნა წი ლე თა ჩა მო ნათ ვა ლი ავი ღეთ სოლ ვევ ლის [17] ნაშ რო მი დან, 
კერ ძოდ, ავ ტო რი გა მო ყოფს: „ფირ მებს, სა ფი ნან სო ინ სტი ტუ ტებს, სა ჯა რო ინ სტი-
ტუ ტებს, მე დი ას, უნი ვერ სი ტე ტებს (რომ ლის შე მად გენ ლო ბა ში ა: უნი ვერ სი ტე ტე ბი, 
კო ლე ჯე ბი და სხვ.) და მათ თან და კავ ში რე ბულ ორ გა ნი ზა ცი ებს~ [17, გვ.15-16].

სქე მა 2-ით კლას ტე რი წარ მო ვად გი ნეთ ხის ფორ მით, რომ ლის ტო ტე ბი კლას-
ტე რის ხი ლუ ლი მო ნა წი ლე ე ბი ა. ეს სქე მა 2013 წელს შე ვი მუ შა ვეთ [18].

ხის ტო ტე ბის სიხ ში რე გან პი რო ბე ბუ ლია იმ ნი ა და გის ნა ყო ფი ე რე ბით, რო მელ-
ზეც კლას ტე რის აღ მო ცენ დე ბა. თა ვად ამ ნი ა და გის ნა ყო ფი ე რე ბა კი გა ნი საზღ ვრე-
ბა იმ პრო ცე სე ბის ინ ტენ სი ვო ბით, რომ ლე ბიც მიმ დი ნა რე ობს უხი ლა ვად, კერ ძოდ: 
კლას ტე რე ბის პო ლი ტი კი სად მი მთავ რო ბის ინ ტე რე სი, ტექ ნო ლო გი ე ბის ტრან სფე-
რი და მი სი სის წრა ფე გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბი დან, პორ ტე რის ალ მა სის მხა რე ე-
ბის მდგო მა რე ო ბა, ად გილ ზე შე სა ბა მი სი ინ სტი ტუ ტე ბის ფორ მი რე ბა და ეფექ ტი ა ნი 
ამოქ მე დე ბა, ახა ლი სა გა ნა მა ნათ ლებ ლო პროგ რა მე ბის და ნერ გვა, ახა ლი ცოდ ნის 
შექ მნა და გე ნე რი რე ბა, ეფექ ტი ა ნი კა ნონ მდებ ლო ბის შექ მნა ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი საქ-
მი ა ნო ბის შე სა ხებ, მი სი ჰარ მო ნი ზა ცია გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის პრაქ ტი კას თან და 
სხვა. ზო გი ერ თი აღ ნიშ ნუ ლი ფაქ ტო რი მო ცე მუ ლია სქე მა 2-ზე ხის ფეს ვე ბის სა ხით.
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ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, რომ კლას ტე რის ერ თ-ერ თი მოქ მე დი მხა რეა უნი ვერ სი ტე-
ტი. კლას ტერ ში სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტის რო ლის უფ რო ხაზ გას მით წარ მო სა ჩე-
ნად ასე თი უნი ვერ სი ტე ტის სქე მა ავი ღეთ აუდ რეტ ჩის [19, გვ.318] ნაშ რო მი დან და 
ის და ვუ კავ ში რეთ კლას ტე რის ხის ხი ლულ და უხი ლავ მხა რე ებს სქე მა 3-ზე.

აუდ რეტ ჩის [19] მი ხედ ვით სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტი წარ მოდ გე ნი ლია რო-
გორც ფუნ და მენ ტუ რი და გა მო ყე ნე ბი თი კვლე ვე ბის ერ თობ ლი ო ბა, რო მელ საც 
აქვს ეკო ნო მი კა ში ცოდ ნის გა და დი ნე ბი სა და აბ სორ ბცი ის, ბაზ რის თვის ახა ლი ან /
და გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი პრო დუქ ტე ბის მი წო დე ბის მე ქა ნიზ მე ბი. ასე თი სტრუქ ტუ რე-
ბით უნი ვერ სი ტე ტი პირ და პირ ზე მოქ მე დებს კლას ტე რის იმ ხი ლულ და უხი ლავ მხა-
რე ებ ზე, რომ ლე ბიც წარ მო ვად გი ნეთ სქე მა 2-ზე. აღ ნიშ ნუ ლი სის ტე მის შექ მნით კი 
მი ი ღე ბა ის შე დე გი, რაც გა ნათ ლე ბის ეკო ნო მი კის ევ რო პე ლი ექ სპერ ტე ბის ქსე ლის 
2014 წლის ან გა რიშ ში იყო მო ცე მუ ლი. 

რა ტომ ვფიქ რობთ, რომ სქე მა ზე (3) წარ მოდ გე ნი ლი მო დე ლი სის ტე მა ა? მო-
ვიშ ვე ლი ებთ სის ტე მის გან საზღ ვრე ბას აკო ფის მი ხედ ვით, კერ ძოთ: „სის ტე მა არის 
ორი ან მე ტი ურ თი ერ თდა კავ ში რე ბუ ლი ელე მენ ტი შემ დე გი თვი სე ბე ბით: 

1. თი თო ე ულ ელე მენ ტზე გავ ლე ნას ახ დენს მთლი ა ნის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა; 
2. თი თო ე უ ლი ელე მენ ტი მი ნი მუმ ერ თი ელე მენ ტის გავ ლე ნის ქვე შაა სის ტე-

მა ში; 
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3. ელე მენ ტე ბის ყვე ლა შე საძ ლო ქვეჯ გუ ფი ხა სი ათ დე ბა პირ ვე ლი ორი თვი სე-
ბით~ [20,გვ.15-16]. აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ თა ვად სის ტე მა ხა სი ათ დე ბა სი ნერ გი ით, და 
შე დე გად, და მა ტე ბი თი და დე ბი თი ეფექ ტე ბით.

ცნო ბი ლი ა, რომ „სა ქარ თვე ლო ში მი ნე რა ლუ რი წყლე ბის 2000-ზე მე ტი ბუ ნებ-
რი ვი და ხე ლოვ ნუ რი გა მო სა ვა ლი არ სე ბობს~ [21, gv.712-713] და 80-მდე სამ კურ-
ნა ლო მცე ნა რის ენ დე მუ რი ჯი ში ხა რობს. „ეს მცე ნა რე ე ბი უდი დეს წი ლად შე სუ ლია 
ჯან დაც ვის მსოფ ლიო ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ მომ ზა დე ბულ მსოფ ლიო სამ კურ ნა ლო 
მცე ნა რე ე ბის სამ ტო მე ულ ში ქარ თუ ლი სა ხელ წო დე ბე ბით. დღე ი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა 
ამ მცე ნა რე ე ბის მხო ლოდ მე ა თე დი. სამ ცხე- ჯა ვა ხეთ ში ამ მცე ნა რე ე ბის 55 ნა ირ სა-
ხე ო ბა ა~ [22,გვ.31]. 

ასე ვე ცნო ბი ლი ფაქ ტია ისიც, რომ ძვი რადღ ი რე ბუ ლი ფრან გუ ლი პარ ფი უ მე-
რუ ლი ნა წარ მი მზად დე ბა მი ნე რა ლუ რი წყლე ბის გა მო ყე ნე ბით – ვი ში (ვი შის მი ნე რა-
ლუ რი წყლის შე მად გენ ლო ბა ქარ თუ ლი ბორ ჯო მის ანა ლო გი უ რი ა), ლა რო ში, ავე ნი 
და სხვა. სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლო ში შეს წავ ლი ლია მხო ლოდ 80-მდე მი ნე რა ლუ რი 
წყლის შე მად გენ ლო ბა, რაც ამ მი მარ თუ ლე ბით კვლე ვე ბის გაძ ლი ე რე ბით ახალ დიდ 
შე საძ ლებ ლო ბებს გა მო ავ ლენს.

ჩვე ნი აზ რით, სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნებ ში ეკო ნო მი კის გა ჯან სა ღე ბის მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი რე სურ სია სამ კურ ნა ლო მცე ნა რე ე ბის გა შე ნე ბა. მთის და და ცუ ლი ტე რი ტო-
რი ე ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის გო ნივ რუ ლად გა მო ყე ნე ბით მრა ვა ლი 
ბიზ ნე სის წა მოწყ ე ბაა შე საძ ლე ბე ლი, რო გორც სამ კურ ნა ლო პრე პა რა ტე ბის დამ ზა-
დე ბის, ასე ვე, გა მომ შრა ლი მცე ნა რე ე ბის ექ სპორ ტის მიზ ნით. 

სა მეც ნი ე რო კვლე ვი სა და ბიზ ნე სის და ახ ლო ე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი შე საძ ლებ-
ლო ბე ბაა მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი სა და სამ კურ ნა ლო მცე ნა რე ე ბის კვლე ვე ბის გა ერ-
თი ა ნე ბა. ასე თი კავ ში რით შე საძ ლე ბე ლია უნი კა ლუ რი, ბი ო ლო გი უ რი სამ კურ ნა ლო, 
ჰი გი ე ნუ რი, სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო ქი მი ი სა და სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო შხამ ქი მი კა ტე-
ბის წარ მო ე ბა. მო სახ ლე ო ბის მხრი დან ასე თი პრო დუქ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა გა რე მოს 
მდგრად გან ვი თა რე ბას შე უწყ ობს ხელს, ხო ლო უცხ ო ეთ ში ბი ოპ რო დუქ ტე ბის მა-
ღალ ფა სად გა ყიდ ვაა შე საძ ლე ბე ლი. 

ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი და დე ბი თი ეფექ ტი, რაც სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე-
ტე ბის ფორ მი რე ბას (და შემ დგომ – მათ გარ შე მო კლას ტე რე ბის წარ მოქ მნას) შე იძ-
ლე ბა მოყ ვეს, იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბი თი კვლე ვე ბის თვის ფი ნან სებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
ამაღ ლე ბა. კვლე ვი სა და ბიზ ნე სის ინ ტე რე სე ბის ერ თი მი მარ თუ ლე ბით წარ მარ თვით 
დამ კვიდ რდე ბა სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის და ფი ნან სე ბის კულ ტუ რა, რაც ბიზ ნე სის 
გრძელ ვა დი ა ნი და ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბის აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბა ა. ამი ტო მაც 
ამახ ვი ლებს მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მი ყუ რადღ ე ბას ამ მაჩ ვე ნე ბელ ზე ინო-
ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბის თვის, რომ ლის მი ხედ ვით სა ქარ თვე ლოს, მიმ დი ნა რე წელს, 
137 ქვე ყა ნას შო რის 122-ე ად გი ლი უჭი რავს. 

თუ ბიზ ნე სი და ი გეგ მე ბა და შე იქ მნე ბა სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტის კედ ლებ-
ში არ სე ბულ ბიზ ნე სინ კუ ბა ტორ სა თუ ცოდ ნის გა და დი ნე ბის სხვა სტრუქ ტუ რა ში, 



95

კავშირის როლი ეკონომიკის განვითარებაში

მა შინ მას ყო ველ თვის ეცო დი ნე ბა, რომ მხო ლოდ კვლე ვებ სა და გა ნათ ლე ბას თან სი-
ახ ლო ვით შეძ ლებს ბა ზარ ზე მყა რად დამ კვიდ რე ბას და ინო ვა ცი ურ გან ვი თა რე ბას. 
ასეთ პი რო ბებ ში ბიზ ნეს ში და საქ მე ბუ ლე ბი უნი ვერ სი ტე ტებ ში გა დი ან მომ ზა დე ბას 
და შე დე გა დაც ბიზ ნე სი იღებს ადეკ ვა ტუ რად გა ნათ ლე ბულ სა მუ შაო ძა ლას, რაც 
ჩვენ ში ბიზ ნე სის და საწყ ე ბად ყვე ლა ზე მე ტად შე მა ფერ ხე ბე ლი ფაქ ტო რია (რო გორც 
ეს მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო რუ მის ბო ლო 4-5 წლის ან გა რი შებ შია აღ ნიშ ნუ ლი).

ცნო ბი ლია ისიც, რომ ფრან გუ ლი პარ ფი უ მე რუ ლი ფირ მა – „კო და ლი~, თა ვის 
პრო დუქ ტებს ამ ზა დებს ყურ ძნის წიპ წის გა მო ყე ნე ბით. ამ მა სა ლას ქარ თვე ლი მწარ-
მო ებ ლე ბი ან ყი დი ან უცხ ო ეთ ში, ან უბ რა ლოდ ანად გუ რე ბენ. ის, რომ აქაც დი დი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი ა, ჩანს უცხ ო უ რი წარ მა ტე ბუ ლი ფირ მის მა გა ლი თი და ნაც.

მი ნე რა ლუ რი წყლე ბი სა და სამ კურ ნა ლო მცე ნა რე ე ბის კვლე ვის ერ თობ ლი-
ვად წარ მარ თვის ერ თ-ერ თი დი დი და დე ბი თი ეფექ ტი ისა ა, რომ ორი ვე მათ გა ნი 
სა ქარ თვე ლოს მთელ ტე რი ტო რი ა ზეა გან ფე ნი ლი. ეს კი რე გი ო ნუ ლი ეკო ნო მი კის 
მოკ ლე ვა და ში და თა ნა ბა რი გან ვი თა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ბა. მკვლე ვა რე ბის 
სიმ ცი რის პრობ ლე მა იო ლად დაძ ლე ვა დია ინ ტერ ნეტ -წვდო მის სა შუ ა ლე ბით. აღ სა-
ნიშ ნა ვია ისიც, რომ სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბის ფორ მი რე ბას სა თა ნა დო სა კა-
ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი დას ჭირ დე ბა. აუ ცი ლე ბე ლია აკა დე მი უ რი მე წარ მე ო ბის 
სტი მუ ლი რე ბა უნი ვერ სი ტე ტებ ში [23, გვ.62].

გან სა კუთ რე ბით გვსურს აღ ვნიშ ნოთ ის ფაქ ტი, რომ მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ-
ნე სის სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი ერ ინი ცი რე-
ბუ ლი უახ ლე სი ცვლი ლე ბე ბი გა მო იწ ვევს ამ მას შტა ბის კომ პა ნი ე ბის მომ რავ ლე ბას. 
მათ არ შე უძ ლი ათ იქო ნი ონ ძვი რადღ ი რე ბუ ლი კვლე ვი თი ლა ბო რა ტო რი ე ბი, მო ნა-
წი ლე ო ბა მი ი ღონ ძვი რადღ ი რე ბულ გა მო ფე ნებ ში და და მო უ კი დებ ლად იმოქ მე დონ 
სა ერ თა შო რი სო სერ თი ფი კა ტე ბის ასა ღე ბად, ეს მომ სა ხუ რე ბა მათ სწო რედ სა მე წარ-
მეო უნი ვერ სი ტე ტებ ში უნ და მი ი ღონ, რაც აღი ა რე ბუ ლი პრაქ ტი კაა უცხ ო ეთ ში.

თუ სა ქარ თვე ლო ში, კერ ძოდ – ახალ ცი ხე ში, ბა თუმ ში, გორ ში, ზუგ დიდ ში, თე-
ლავ სა თუ ქუ თა ის ში მოხ დე ბა სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბის ფორ მი რე ბა, ეს აუ ცი-
ლებ ლად მის ცემს სტი მულს ად გი ლობ რი ვი ეკო ნო მი კის პო ტენ ცი ა ლის მაქ სი მა ლუ-
რად გა მოვ ლე ნას და გან ვი თა რე ბის ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა ჩე ნას. ინ ტერ ნე ტის 
ქსე ლის გან ვი თა რე ბით კი, მათ მარ ტი ვად შე ეძ ლე ბათ სა ჭი რო რე სურ სე ბი თბი ლის-
ში გან ლა გე ბუ ლი უნი ვერ სი ტე ტე ბი სა თუ კვლე ვი თი ინ სტი ტუ ტე ბის სა შუ ა ლე ბით 
მი ი ღონ.

დას კვნე ბი გან სჯის თვის

ვფიქ რობთ, კლას ტე რე ბი სა და სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბის ფორ მი რე ბა სა-
ქარ თვე ლო ში, ხელს შე უწყ ობს ქვე ყა ნა ში გა ნათ ლე ბის, მეც ნი ე რე ბი სა და ბიზ ნე სის 
გან ვი თა რე ბის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი და ეფექ ტი ა ნი პო ლი ტი კის ფორ მი რე ბას, ად გი-
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ლობ რი ვი ეკო ნო მი კის პო ტენ ცი ა ლის სა თა ნა დო დო ნე ზე შეს წავ ლა სა და გა მოვ ლე-
ნას, ამის შე დე გად კი, ბიზ ნე სის ახა ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის დაწყ ე ბას.

კლას ტე რე ბი სა და მათ ში სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბის ფორ მი რე ბა ეკო ნო მი-
კის ინო ვა ცი უ რი გან ვი თა რე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე პირ და პირ ზე მოქ-
მე დებს, კერ ძოდ, ის აუმ ჯო ბე სებს: 

- ინო ვა ცი უ რო ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის მაჩ ვე ნე ბელს (ვი ნა ი დან სა უ ნი ვერ სი ტე-
ტო სივ რცე გა ა ერ თი ა ნებს გა ნათ ლე ბას მეც ნი ე რე ბა სა და ბიზ ნესს, თა ვი დან ვე იქ ნე-
ბა პრო ექ ტში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბის მი ნი მი ზა ცი ა, გა რე მო ზე ზე მოქ მე-
დე ბა, რის კე ბი, კად რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა და სხვა); 

- კვლე ვა სა და გან ვი თა რე ბა ზე კომ პა ნი ე ბის და ნა ხარ ჯე ბის მაჩ ვე ნე ბელს 
(ბიზ ნე სი და ი ნა ხავს რა, რომ გა ნათ ლე ბა სა და მეც ნი ე რე ბას თან კავ ში რი, მის თვის 
და ნა ხარ ჯე ბის მი ნი მი ზა ცი ით მაქ სი მა ლურ შე დე გე ბის მიღ წე ვის გზა ა, ის აუ ცი ლებ-
ლად და ინ ტე რეს დე ბა სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით);

- <წარ მო ე ბა -უ ნი ვერ სი ტე ტი~ კავ ში რის მაჩ ვე ნე ბელს (ვი ნა ი დან სა მე წარ მეო 
უნი ვერ სი ტე ტებ ში იქ მნე ბა ბიზ ნე სინ კუ ბა ტო რე ბი, სა პა ტენ ტო ოფი სე ბი, ტექ ნო ლო-
გი ის ტრან სფე რის ოფი სე ბი და სხვ.). კლას ტე რე ბის გან ვი თა რე ბის დო ნის მაჩ ვე ნე-
ბელს და შე დე გად, სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტი გვევ ლი ნე ბა კლას ტე რის ფორ მი რე-
ბის ბა ზად; 

- პრო დუქ ტე ბის სა წარ მოო პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბის ხა რის ხის მაჩ ვე ნე-
ბელს (ვი ნა ი დან, სა უ ნი ვერ სი ტე ტო სივ რცე ში სა მეც ნი ე რო კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე 
ხდე ბა სა წარ მოო პრო ცე სე ბის დახ ვე წა და გან ვი თა რე ბა). 

სა მე წარ მეო უნი ვერ სი ტე ტე ბის ფორ მი რე ბის ხელ შეწყ ო ბა სა ქარ თვე ლოს რე-
გი ო ნებ ში, ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის გარ და, ხელს შე უწყ ობს ად გი ლობ რი ვი სა მეც ნი ე რო 
კად რე ბის გაზ რდას და ტვი ნე ბის გა დი ნე ბის შემ ცი რე ბას, რე გი ონ ში მო სახ ლე ო ბის 
და მაგ რე ბას, უმუ შევ რო ბის შემ ცი რე ბას და შე მო სავ ლე ბის ზრდას, ახა ლი ბიზ ნე სის 
წარ მოწყ ე ბი სას ბა რი ე რე ბის შემ ცი რე ბას, ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბი სად მი სის ტე მურ 
მიდ გო მას, სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბის მო გე ბი ა ნო ბას და სის ტე მის თვის და მა ხა სი ა თე-
ბელ სხვა სი ნერ გი ულ პრო ცე სებს.
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 In the paper, based on the Global Competitiveness of the World Economic 
Forum 2008-2017, it is estimated the quality of business development and education 
system in Georgia. In order to improve the situation, it is proposed to form clusters and 
entrepreneurial universities in the economy, due to the existing systemic connection 
between them.



99

ნავთობის როლი მსოფლიო ეკონომიკაში 

       On the one hand, more than 3000 strong clusters are in Europe and on the other 
hand, the model of entrepreneurial university is widely spread. Their joint research is 
not in scientifi c literature, because as the means of the development of local economy 
they became popular at various times. In several works we tried to make a joint and 
systemic review. The paper provides a model that refl ects the systemic connection 
between Cluster and Entrepreneurial University for the development of economy.

Keywords: Entrepreneurial university; cluster; education; business.
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ნავთობის როლი მსოფლიო ეკონომიკაში 
(ნავთობის მწარმოებელი 10 წამყვანი ქვეყნის მაგალითზე)

ხათუნა თაბაგარი,
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის
სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი

tabagarikhatuna@gmail.com

 დღეისთვის ნავთობი მსოფლიოში ყველაზე მოთხოვნადი ენერგო რე-
სურსია, შესაბამისად, მისი წარმოება და ექსპორტი ზრდადი ტენდენციით 
ხა სიათდება [1, გვ.6,17]. ის გამოიყენება სხვადასხვა მიზნისთვის, რო-
გო  რიცაა ტრანსპორტი (71%), მრეწველობა (24%), კომერციული მოხ-
მარება (5%) და ელექტროენერგიის წარმოება (1%) [2, გვ.1]. ნავთობი 
ყველა სახელმწიფოსთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. მისი დიდი 
რაოდენობით წარმოება გარკვეულ ძალაუფლებასთანაა დაკავშირებული. 
ნავთობის ფასი დგინდება თავისი მნიშვნელობიდან გამომდინარე სასაქონლო 
ბირჟებზე, სადაც ფორმდება ფიუჩერსული კონტრაქტები. ნავთობის 
ფასზე ორი კანონი მოქმედებს: ყველა ნედლეულის ფასი დამოკიდებულია 
ნავთობის ფასზე, ნედლეულის ფასი დგინდება აშშ დოლარით, რის გამოც ის 
დამოკიდებულია სწორედ დოლარის გაცვლით კურსზე [3, გვ.503]. ნავთობის 
როლზე გავლენას სამი ფაქტორი ახდენს: საწვავის ფასს განსაზღვრავს 
ნავთობის ფასი, ნავთობის ფასის სტაბილურდება საჰეჯინგო (დაზღვევის) 
კონტრაქტებით და ნავთობი ყველაზე მოთხოვნადი რესურსია მსოფლიოში 
2016 წლის მონაცემების მიხედვითაც კი [3, გვ.33]; [1, გვ.17].

წინამდებარე სტატიის მიზანია განისაზღვროს ნავთობის ათი მთავარი 
მწარმოებელი ქვეყნის მიერ წარმოებული ნავთობის მოცულობა, შესაბამისი 
შემოსავალი, მშპ და ნავთობის წარმოებიდან მიღებული შემოსავლის წილი 
მათ მშპ-ში. 

საკვანძო სიტყვები: ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნები; ნავთობის 
წარმოებიდან მიღებული შემოსავალი; ნავთობის ფასი; მშპ და ნავთობი. 

მეთოდოლოგია და გამოთვლები

წინამდებარე ნაშრომის მიზნებიდან გამომდინარე, ნავთობის წამყვანი მწარ-
მოებელი ქვეყნების მიერ ნავთობის წარმოებიდან მიღებული შემოსავალი გაან-
გარიშებულია შემდეგი მეთოდოლოგიით:
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ნავთობის საშუალო წლიური ფასები, ნავთობის წამყვანი მწარმოებელი ქვეყნების 
მიერ წარმოებული ნავთობის მოცულობები და მათგან მიღებული ამონაგები 

1985-2016 წლებში [4, გვ.1]; [1, გვ.6]; [5, გვ.1].
ცხრილი 1
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ხათუნა თაბაგარი,

Ei=Vi * Pi;

სადაც Ei – აღნიშნავს ნავთობის წამყვანი მწარმოებელი ქვეყნების მიერ ნავთობის 
წარმოებიდან მიღებულ შემოსავალს წლის განმავლობაში, Vi – წელიწადში 
წარმოებული ნავთობის მოცულობას, ხოლო Pi – კი ნავთობის მსოფლიო საშუალო 
წლიურ ფასს. (იხ. ცხრილი 1).

ნავთობის წამყვანი მწარმოებელი ქვეყნების მიერ ექსპორტირებული ნავთობის 
მოცულობა შემდეგი ფორმულით გამოითვლება: 

Xr=Vr – Cr;

სადაც Xi – ნავთობის წამყვანი მწარმოებელი ქვეყნების მიერ ექსპორტირებული 
ნავთობის მოცულობაა, Vi – მათ მიერ წარმოებული ნავთობის მოცულობა, Ci – მათ 
მიერ მოხმარებული ნავთობის მოცულობა, ხოლო r – ქვეყნების რიგითობა. (იხ. 
ცხრილი 2).

რადგან ნაშრომში უკვე გამოთვლილია ნავთობის წამყვანი ქვეყნების მიერ 
ნავთობის წარმოებიდან მიღებული შემოსავლების ოდენობა, რაც შესაძლებლობას 
გვაძლევს განვსაზღვროთ, თუ რა წილს იკავებს აღნიშნული ქვეყნების მიერ 
ნავთობის წარმოებიდან მიღებული სარგებელი მათ მშპ-ში 2016 წლისათვის. 

ნავთობის წამყვანი მწარმოებელი ქვყნების მიერ წარმოებული და მოხმარებული 
ნავთობის მოცულობა და მათ შორის არსებული სხვაობა 2016 წლის მიხედვით 

[1, გვ.6,17].
ცხრილი 2
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Vr / GDPr * 100% = Nr;

სადაც Vr ნავთობის წამყვანი მწარმოებელი ქვეყნების მიერ წარმოებული ნავთობის 
მოცულობაა, GDPr – მათი მშპ, Nr – აღნიშნული ქვეყნების მშპ-ში ნავთობის 
წარმოებიდან მიღებული შემოსავლის პროცენტული წილი, ხოლო r – ქვეყნების 
რიგითობა. (იხ. ცხრილი 3).

მოყვანილი სტატისტიკის პროგნოზი

მოყვანილი ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით [1, გვ. 
6], ზოგადად, ნავთობის წამყვანი მწარმოებელი ქვეყნები ერთმანეთისგან გან-
სხვავდებიან ეკონომიკური და პოლიტიკური ნიშნის მიხედვით, ასევე, მათ მიერ 
წარმოებული ნავთობის მოცულობით და ნავთობის გაყიდვებიდან მიღებული 
შემოსავლით. 

 ნავთობის წამყვანი 10 მწარმოებელი ქვეყნის მიერ წარმოებული ნავთობი 
პროცენტულად, მისი წარმოებიდან მიღებული შემოსავალი, მათი მშპ და 
ნავთობის წარმოებიდან მიღებული შემოსავლის % წილი მშპ-ში 2016 წლის 

მიხედვით [1, გვ.6], [4, გვ.1]; [5, გვ.1].
ცხრილი 3
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ნავთობის მსოფლიო ათ მწარმოებელ ქვეყანას განეკუთვნება: საუდის არაბეთი, 
რუსეთის ფედერაცია, აშშ, ერაყი, კანადა, ირანი, ჩინეთი, არაბეთის გაერთიანებული 
საამიროები, ქუვეითი და ბრაზილია [1, გვ.6], საიდანაც ხუთი მათგანი არის ნავთობის 
ექსპორტიორი ქვეყნების გაერთიანების – OPEC-ის წევრი (ანუ Organization of 
Petroleum Exporting Countries) (საუდის არაბეთი, ირანი, ქუვეითი, არაბეთის 
გაერთიანებული საამიროები და ერაყი) [6, გვ.1]. შესაბამისად, მათი წვლილი უფრო 
მეტია ნავთობის წამყვან მწარმოებელ სახელმწიფოთა ჩამონათვალში. ეს შემდეგში 
გამოიხატება: OPEC-ი აქვეყნებს წლიურ ნავთობის ბაზრის ანალიზსა და თვიურ 
ბიულეტენს. ამით იგი ადგენს ნავთობის წარმოების სავალდებულო მოცულობებს 
(კვოტებს), თუ რომელმა სახელმწიფომ რა რაოდენობის ნავთობი უნდა აწარმოოს. 
ნავთობის მსოფლიო მარაგების მიხედვით კი, OPEC-ის წევრ ქვეყნებს გააჩნიათ 
ხელშესახები ბერკეტები, რათა მთლიანად გააკონტროლოს ნავთობის ბაზარი [3, 
გვ.514]; [1, გვ.6]. ეს იმას ნიშნავს, რომ ექსპორტიორი ქვეყნები შეთანხმებულად 
მოქმედებენ და უფრო მეტად შეუძლიათ ნავთობის მსოფლიო გავლენის მოხდენა.

მოყვანილი მონაცემებისა და გამოთვლების მიხედვით (ცხრილი 1, 2, 3), 
საუდის არაბეთი 2016 წლის ნავთობის წარმოების მოცულობით, პირველ ადგილს 
იკავებს მსოფლიო წარმოების 3,40%-ით, რამაც მის მშპ-ში 38,9% შეადგინა. 
გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საუდის არაბეთი OPEC-ის წევრი ქვეყანაა. 
მასთან შედარებით, რუსეთმა ამავე წელს აწარმოა მსოფლიოში წარმოებული 
ნავთობის 12,60%, რაც მისი მშპ-ის თითქმის 20%-ია.

აშშ ნავთობის მსოფლიო მწარმოებელთა შორის მართალია მესამე ადგილს 
იკავებს 12,40%-ით, თუმცა ნავთობის წარმოებიდან მიღებულმა შემოსავალმა მის 
მშპ-ში მხოლოდ 1,3% შეადგინა. საუდის არაბეთისა და რუსეთისგან განსხვავებით 
აშშ-ის ეკონომიკის მთავარი დასაყრდენი ნავთობის არ არის, მიუხედავად იმისა, 
რომ იგია ნავთობის ერთ-ერთი მსხვილი მწარმოებელი [7, გვ.9]; [8. გვ. 424-425]. 

ერაყი ნავთობის მსოფლიო მწარმოებელ ქვეყნებს შორის მეოთხე ადგილს 
იკავებს 5%-ით, რაც მისი მშპ-ის 54,8%-ის ტოლია. საუდის არაბეთთან შედარებით, 
ერაყი უფრო მეტად არის დამოკიდებული ნავთობზე, ამიტომ ისიც მგრძნობიარეა 
ნავთობის საერთაშორისო ფასის ცვლილების მიმართ. ამავე პერიოდში კანადა 
არის ნავთობის მსოფლიო მე-5 მწარმოებელი სახელმწიფო 6,1%-ით, რაც მისი 
მშპ-ის 6,1%-ია. ის, აშშ-ის მსგავსად, ნაკლებად არის დამოკიდებული ნავთობის 
წარმოებიდან მიღებულ შემოსავალზე. 

ირანი მსოფლიო ნავთობის წარმოებაში იკავებს მე-6 ადგილს 4,9%-ით, 
რაც მისი მშპ-ის 22%-ია. ირანი, ზემოხსენებული უმეტესი ქვეყნების მსგავსად, 
დამოკიდებულია ნავთობიდან მიღებულ შემოსავალზე. იგი OPEC-ის წევრი ქვეყანაა, 
რაც მას გარკვეულ იმიჯს უქმნის საერთაშორისო ეკონომიკასა და პოლიტიკაში.

ჩინეთი აწარმოებს მსოფლიო ნავთობის 4,60%-ს და იკავებდა მე-7 ადგილს 
2016 წლისთვის. ნავთობის წარმოებიდან მიღებული სარგებელი ჩინეთის მშპ-
ის 0,8%-ია. მოცემული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ჩინეთის მშპ 
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ნავთობის წარმოებაზე არათუ დამოკიდებულია, არამედ ცდილობს შემოიტანოს 
დამატებით 379 მლნ ტონა ნავთობი. იგი მსოფლიოში ნავთობის ერთ-ერთი მთავარი 
მომხმარებელია [1, გვ. 33].

არაბეთის გაერთიანებულმა საამიროებმა 2016 წელს აწარმოა მსოფლიო 
ნავთობის წარმოების 4,2%, რომელმაც მშპ-ის 2,3% შეადგინა. გაერთიანებული 
საამიროების მშპ არ ემყარება ნავთობის წარმოებიდან მიღებულ შემოსავალს, 
ირანის, ერაყის, საუდის არაბეთისა და რუსეთის მსგავსად. 

ქუვეითი არის ოპეკის ერთ-ერთი დამაარსებელი და წევრი ქვეყანა. 2016 წელს 
მან მეცხრე ადგილი დაიკავა ნავთობის მსოფლიო წარმოებაში 3,5%-ით, რაც მისი 
მშპ-ის 59,2%-ია. ქუვეითი ყველაზე მეტადაა დამოკიდებული ნავთობიდან მიღებულ 
შემოსავალზე.

ბრაზილიისთვის ნავთობი, აშშ-ის, კანადის, ჩინეთისა და არაბეთის 
გაერთიანებული საამიროების მსგავსად, მოკრძალებულ ადგილს იკავებს მის 
მშპ-ში – თითქმის 3%-ს. ნავთობის მწარმოებელი ქვეყნები პირობითად ორ 
კატეგორიად შეიძლება დავყოთ:1) ქვეყნები, რომელთა ეკონომიკა მთლიანად 
დამოკიდებულია ნავთობზე და 2) ქვეყნები, სადაც ნავთობის მრეწველობა 
ეკონომიკის ერთ-ერთი დარგია. ამ მეორე ქვეყნებმა და, პირველ როგში აშშ-მ, 
ნავთობის ფასით მანიპულირებით მთლიანად შეიძლება გააკონტროლოს პირველი 
ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. ზუსტად ამაში გამოიხატებოდა 
რ.რეიგანის „ნავთობის ახალი პოლიტიკური ეკონომია~, რომელმაც ფაქტიურად 
სსრკ დაშალა. კვლევა აჩვენებს, რომ ასეთი ტენდენვიები დღესაც ძალაშია.

* * *
ნავთობის მსოფლიო ათი მწარმოებელი ქვეყანა ერთმანეთისგან განსხვავდება 

პოლიტიკური და ეკონომიკური ნიშნებით. მათგან ხუთი სახელმწიფო არის OPEC-
ის წევრი სახელწმიფო: საუდის არაბეთი, ერაყი, ირანი, არაბეთის გაერთიანებული 
საამიროები და ქუვეითი. ჯამში ისინი ერთად აწარმოებენ ნავთობის მსოფლიო 
წარმოების 31%-ს. თუ მხედველობაში მივიღებთ OPEC-ის მიზნებს, რაც 
გულისხმობს ნავთობის მსოფლიო წარმოების მოცულობისა და მისი ფასის 
რეგულირებას, აღნიშნულ ქვეყნებს საკმარისი ძალა და ძალაუფლება გააჩნიათ 
ამ თვალსაზრისით. ჩამოთვლილი სახელმწიფოებიდან ნავთობის წარმოებიდან 
მიღებულ შემოსავალზე მკვეთრად დამოკიდებულია საუდის არაბეთი, ერაყი, ირანი 
და ქუვეითი. ძალიან მცირე წილი უკავია ნავთობიდან მიღებულ შემოსავლებს 
მხოლოდ არაბეთის გაერთიანებული საამიროების მშპ-ში. 

აღსანიშნავია, რომ ექსპორტის მხრივაც გამოირჩევა ისევ OPEC-ის წევრი 
ხუთივე ქვეყანა და შემდეგ რუსეთის ფედერაცია და კანადა.

 სხვა დანარჩენ ქვეყნებს, რუსეთის გარდა, შემოსავლების ასპექტით 
უმნიშვნელო ადგილი უკავია ნავთობის წარმოებას, ამიტომ მათთვის წარმოების 
მოცულობის თუ ფასის ცვლილება ნაკლებად მტკივნეულად აისახება მათ 
ეკონომიკაზე. 
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 საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ ნავთობის წარმოება მნიშვნელობას კიდევ 
დიდი ხნის განმავლობაში არ დაკარგავს. ახლო აღმოსავლეთის ნავთობის წამყვან 
მწარმოებელ ქვეყნებს გაცილებით დიდი უპირატესობა გააჩნიათ საერთაშორისო 
ეკონომიკაში და მათ წარმოების მოცულობის ცვლილებით გავლენის მოხდენა 
შეუძლიათ მსოფლიო გეოეკონომიკასა და გეოპოლიტიკაზე, ვიდრე სხვა დანარჩენ 
ქვეყნებს. 
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თა ნა მედ რო ვე სა ბაზ რო პი რო ბებ ში შრო მის ორ გა ნი ზა ცი ის სრულ ყო ფა 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია შრო მის ოპ ტი მა ლუ რი რა ო დე ნო ბი სა და ხა რის ხის, და გეგ მი-
ლი სა წარ მოო შე დე გე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის, ასე ვე, შრო მი თი რე სურ სე-
ბის რა ცი ო ნა ლუ რი გა მო ყე ნე ბი სათ ვის.

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის თა ნა მედ რო ვე ფორ მე ბი 
და სის ტე მე ბი, რომ ლე ბიც გა მო ი ყე ნე ბა გან ვი თა რე ბუ ლი ეკო ნო მი კის მქო ნე 
ქვეყ ნებ ში. წარ მოდ გე ნი ლია რამ დე ნი მე ქვეყ ნის შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის-
ტე მის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი. ასე ვე, წარ მო ჩე ნი ლია შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის ორ გა-
ნი ზა ცი ის გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ე ბი. 

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მა; შრო მის ანაზღ ა-
უ რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის დრო ი თი და სა ნარ დო ფორ მე ბი; სა ტა რი ფო გა ნაკ ვე-
თი; გრე ი დე ბის სის ტე მა.

რო გორც ცნო ბი ლი ა, საბ ჭო უ რი სის ტე მის სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კა ში, მსგავ-
სად სხვა რეს პუბ ლი კე ბი სა, მოქ მე დებ და შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის მკაც რად რე გუ ლი-
რე ბა დი ერ თი ა ნი სა ტა რი ფო სის ტე მა პა რა დოქ სი ა, მაგ რამ ფაქ ტი ა, რომ სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კა ზე გა დას ვლი სა და შრო მი თი ურ თი ერ თო ბი სა და შრო მის კა ნონ მდებ ლო-
ბის ლი ბე რა ლი ზა ცი ი სა, ორ გა ნი ზა ცი ე ბის უმ რავ ლე სო ბა კვლა ვინ დე ბუ რად დრო ი-
თი და სა ნარ დო ხელ ფა სის ფორ მებს იყე ნებს, ხო ლო შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის ახალ 
ფორ მებს ერ თე უ ლე ბი მი მარ თა ვენ. ამი ტომ, დღეს მნიშ ვნე ლო ვა ნია მსოფ ლიო გა-
მოც დი ლე ბის შეს წავ ლა და შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის ახა ლი სის ტე მე ბის შემ დგო მი აპ-
რო ბა ცი ა, რა თა გა ი ზარ დოს შრო მი თი მო ტი ვა ცია და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, პრო ფე-
სი ო ნა ლიზ მი, ამაღ ლდეს მო მუ შა ვე თა კვა ლი ფი კა ცი ა, გა უმ ჯო ბეს დეს კო ლექ ტი ვი სა 
და მთლი ა ნად ორ გა ნი ზა ცი ის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი. ამას თან, 
აუ ცი ლებ ლად გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ეროვ ნუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი და შრო მი თი გა-
მოც დი ლე ბა.
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შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბის 
ტენ დენ ცი ე ბი

შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სი დი დის გან საზღ ვრი სათ ვის საწყ ის ბა ზად, თით ქმის 
ყვე ლა ინ დის ტრი უ ლად გან ვი თა რე ბულ ქვე ყა ნა ში, იყე ნე ბენ სა ტა რი ფო სი დი დე ე ბის 
მცნე ბას, რო მე ლიც შე სა ბა მის სა ტა რი ფო ბა დე ში მო თავ სე ბუ ლი სა ტა რი ფო თან-
რი გე ბი სა და სა ტა რი ფო კო ე ფი ცი ენ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ფორ მირ დე ბა. სა ტა-
რი ფო სის ტე მის სა ფუძ ველ ზე ყა ლიბ დე ბა თვი უ რი ძი რი თა დი ხელ ფა სი, რო მელ საც 
და მა ტე ბი თი ხელ ფა სის სა ხით ემა ტე ბა პრე მი ე ბი, და ნა მა ტე ბი, ბო ნუ სე ბი და სხვა. 
საზღ ვარ გა რეთ დამ საქ მე ბე ლი თა ვად ად გენს მო მუ შა ვეს და ჯილ დო ე ბის წესს, რაც 
ფიქ სირ დე ბა ლო კა ლურ ნორ მა ტი ულ აქ ტში (ხელ შეკ რუ ლე ბა ში).

საზღ ვარ გა რეთ შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის ფორ მი რე ბი სად მი მიდ გო მა პრაქ ტი კუ-
ლად ერ თნა ი რია – ფას დე ბა პი რა დი თვი სე ბე ბი, პრო ფე სი ულ -კვა ლი ფი ცი უ რი დო ნე, 
სა წარ მო ო- ტექ ნი კუ რი სა კითხ ე ბის გან ხილ ვი სას სწრა ფი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის 
უნა რი, ინი ცი ა ტი ვა. ზო გა დად გა მოკ ვე თი ლია ორი ტენ დენ ცი ა. ერ თი მხრივ, დამ-
საქ მე ბელ თა ფარ თო და მო უ კი დებ ლო ბა შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის სა-
კითხ ში, ხო ლო მე ო რე მხრივ – ქვეყ ნის ეროვ ნუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი სა და მო ქა ლა ქე-
თა მენ ტა ლი ტე ტის გათ ვა ლის წი ნე ბა [1].

შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მე ბი ირი ბად მოქ მე დებს ქვეყ ნე ბის ეკო ნო მი კა-
ზე. ასე, მა გა ლი თად, აშშ ას ტი მუ ლი რებს სა მე წარ მეო აქ ტი ვო ბას ფირ მე ბის მო გე ბის 
მაქ სი მი ზა ცი ის მიზ ნით, რო ცა ასე ვე იზ რდე ბა ქვეყ ნის მთლი ა ნი ში გა პრო დუქ ტი. 
გრე ი დე ბის სის ტე მე ბი სა და ორ მა გი გა ნაკ ვე თე ბის გა მო ყე ნე ბით, იგი მსოფ ლი ო ში 
ყვე ლა ზე მსხვილ ეკო ნო მი კად ჩა მო ყა ლიბ და. გერ მა ნუ ლი პრო დუქ ცი ის ტრა დი ცი-
უ ლად მა ღა ლი ხა რის ხიც ისე თი შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბის 
შე დე გი ა, რაც მო მუ შა ვეს ხა რის ხის მაქ სი მი ზა ცი ით ას ტი მუ ლი რებს. ია პო ნუ რი ფირ-
მე ბის შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მე ბი მო მუ შა ვე თა ორ გა ნი ზა ცი ა ში და მაგ რე ბი-
სა კენ, ანუ კად რე ბის დე ნა დო ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ არის მი მარ თუ ლი. ამ რი გად, და-
სავ ლუ რი ტი პის შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მე ბის პი რო ბებ ში თა ნამ შრო მელ თა 
რეკ რუ ტი რე ბა- გა დარ ჩე ვა კონ კუ რენ ცი ის სა ფუძ ველ ზე ხორ ცი ელ დე ბა, ხო ლო აღ-
მო სავ ლუ რი სტრა ტე გია ნაკ ლე ბად აგ რე სი ულ მო დე ლებს იყე ნებს, რო მე ლიც დამ-
საქ მე ბელ სა და და საქ მე ბულს შო რის ჰარ მო ნი ულ ურ თი ერ თო ბა ზეა აგე ბუ ლი იხ. 
სქე მა. 

ამ ჟა მად, უცხ ო ურ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის ტრა დი ცი ულ სის-
ტე მებ თან ერ თად გავ რცე ლე ბუ ლია შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის ინ დი ვი დუ ა ლი ზა ცი ი-
სა კენ მი მარ თუ ლი სის ტე მე ბი, ე.წ. „Pay for Performance~, ანუ „ე ფექ ტი ა ნად შეს-
რუ ლე ბი სათ ვის საზღ ა უ რი~. ასე თი მოქ ნი ლი შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მე ბი 
გა მო ი ყე ნე ბა რო გორც მო მუ შა ვე თა ცალ კე უ ლი კა ტე გო რი ე ბის, ასე ვე და ნა ყო ფე-
ბის (გან ყო ფი ლე ბე ბის) მი მართ. ასე თი სის ტე მა შე ე ხე ბა ან ხელ ფა სის ძი რი თად ნა-
წილს სა ტა რი ფო გა ნაკ ვე თე ბი სა და სა ნარ დო გან ფა სე ბე ბის მეშ ვე ო ბით, ან შრო მის 
ანაზღ ა უ რე ბის ცვა ლე ბად ნა წილ ს(მა გა ლი თად, პრე მი რე ბა, მო გე ბის გა ნა წი ლე ბის 
პროგ რა მა, აქ ცი ე ბის შე ძე ნის ოფ ცი ო ნე ბის პროგ რა მა).
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მო გე ბას. მა თი ანაზღ ა უ რე ბა ხელ ფა სი სა და მას ზე და რიცხ უ ლი პრო ცენ ტე ბი სა გან 
შედ გე ბა;

3. და ნარ ჩე ნი მო მუ შა ვე ე ბი – მი ნი მა ლუ რი შე მოქ მე დე ბი თი ფუნ ქცი ე ბით, ხელ-
ფასს და ასე ვე გეგ მის გა და ჭარ ბე ბით შეს რუ ლე ბი სათ ვის პრე მი ას ღე ბუ ლო ბენ. ასე-
თი ხელ ფა სი კო ლექ ტი უ რი ხელ შეკ რუ ლე ბით რე გუ ლირ დე ბა.

სადღ ე ი სოდ, გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის მო მუ შა ვე თა 70-80% გა დაყ ვა ნი ლია 
შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის დრო ით ფორ მა ზე, რაც ამ ცი რებს შრო მი თი კო ლექ ტი ვე ბის 
შიგ ნით კონ ფლიქ ტე ბის რიცხვს, აუმ ჯო ბე სებს კო ლექ ტივ ში ფსი ქო ლო გი ურ კლი-
მატს და ა.შ.

თა ნა მედ რო ვე შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მე ბის უმ რავ ლე სო ბის მი ხედ ვით, 
ხე ფა სის სი დი დე ორი ნა წი ლი სა გან შედ გე ბა: სა ბა ზო (უც ვლე ლი) და და მა ტე ბი თი(-
ცვა ლე ბა დი), რაც მო მუ შა ვის სტი მუ ლი რე ბას ემ სა ხუ რე ბა [3].
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მსოფლიოში გავრცელებული შრომის ანაზღაურების სისტემები

არ სე ბობს საზღ ვარ გა რეთ წარ სულ ში გავ რცე ლე ბუ ლი და თა ნა მედ რო ვე შრო-
მის ანაზღ ა უ რე ბის სხვა დას ხვა სის ტე მა. ესე ნი ა:

 დღი უ რი გა მო მუ შა ვე ბის მა კონ ტრო ლე ბე ლი სის ტე მა. ასეთ დროს, სა-
ა თობ რი ვი სა ტა რი ფო გა ნაკ ვე თი კვარ ტა ლუ რად ან ორ კვარ ტალ ში ერ თხელ გა-
და ი სინ ჯე ბა. ის იზ რდე ბა ან კლე ბუ ლობს ნორ მის შეს რუ ლე ბი დან, სა მუ შაო დრო ის 
გა მო ყე ნე ბი დან, შრო მის დის ციპ ლი ნი დან გა მომ დი ნა რე. ყო ვე ლი ამ ფაქ ტორ თა გა ნი 
ფას დე ბა, რის შემ დე გაც ინ ტეგ რირ დე ბა ერ თი ან შე ფა სე ბა ში, რო მე ლიც მოქ მედბს 
სა ტა რი ფო გა ნაკ ვეთ ზე.

 ორი გა ნაკ ვე თის სის ტე მა. ნორ მის შემ სრუ ლებ ლე ბი ღე ბუ ლო ბენ ხელ ფასს 
სა ბა ზო გა ნაკ ვე თით. ვინც ვერ ას რუ ლებს ან პი რი ქით, გა და ჭარ ბე ბით ას რუ ლებს 
გეგ მას, მათ შე სა ბა მი სად გარ კვე უ ლი პრო ცენ ტით სა ბა ზო ზე და ბა ლი ან მა ღა ლი 
გა ნაკ ვე თი ეძ ლე ვათ.

 კვა ლი ფი კა ცი ის ზრდი დან გა მომ დი ნა რე ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მა. ხელ-
ფა სის სა ფუძ ვე ლია მო მუ შა ვის მი ერ მი ღე ბუ ლი ე.წ. „კვა ლი ფი კა ცი ის ერ თე უ ლე ბის~ 
რა ო დე ნო ბა( მა თი რა ო დე ნო ბა შე საძ ლე ბე ლია 90=ს აღ წევ დეს). ახა ლი სპე ცი ა ლო ბის 
ათ ვი სე ბის შემ თხვე ვა ში მო მუ შა ვე და ნა მატს ღე ბუ ლობს. თი თო ე უ ლი „კვა ლი ფი კა-
ცი ის ერ თე უ ლის~ ასათ ვი სებ ლად, სპე ცი ა ლის ტე ბის გათ ვლე ბით, 7-8 თვეა სა ჭი რო.

 ცოდ ნი სათ ვის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მა. ასეთ დროს მრა ვალ მხრი ვი გა ნათ-
ლე ბი სა და უნა რის მქო ნე მო მუ შა ვეს შე საძ ლე ბე ლია ხელ მძღვა ნელ ზე მე ტი ან ზღა-
უ რე ბა ჰქონ დეს.

 კომ პე ტენ ცი ი სათ ვის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მა. ეს სის ტე მა შექ მნი ლია 
ხლმძღვა ნე ლე ბი სა და სპე ცი ა ლის ტე ბი სათ ვის, რო მელ თა ხელ ფსი არ არის და მო კი-
დე ბუ ლი შრო მის შე დე გებ ზე, ისი ნი ანაზღ ა უ რე ბას ღე ბუ ლო ბენ მხო ლოდ მა თი კომ-
პე ტენ ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

 შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მა დამ სა ხუ რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 
შრო მის ანაზღ ა უ რე ბა და მო კი დე ბუ ლია არამ ხო ლოდ შრო მის რა ო დე ნო ბა სა და ხა-
რის ხზე, არა მედ პრო ფე სი ულ და პი რად თვი სე ბებ ზე.

 ხელ სის სის ტე მის პი რო ბებ ში ხელ ფა სი ორი ნა წი ლი სა გან შედ გე ბა. პი ვე ლი 
გა ნი საზღ ვრე ბა ფიქ სი რე ბუ ლი სა ა თობ რი ვი გა ნაკ ვე თით (შრო მის ად რინ დე ლი პი-
რო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე) და მო მუ შა ვის მი ერ ფაქ ტობ რი ვად და ხარ ჯუ ლი დრო ით. 
მე ო რე სა ნარ დო შე მო სა ვა ლია ან პრე მია იმი სათ ვის, რომ ფაქ ტობ რი ვად და ხარ ჯუ-
ლი სა მუ შაო დრო ნორ მა ტი ულ ზე ნაკ ლე ბი აღ მოჩ ნდა. ასე თი სის ტე მის გა მო ყე ნე ბის 
შე დე გად მცირ დე ბა სა მუ შაო ძა ლა ზე და ნა ხარ ჯე ბი.

 ბე დოს სის ტე მა. სა მუ შაო დრო ის ყო ველ წუთს „წერ ტი ლი~ ეწო დე ბა. მო მუ-
შა ვე, გარ და ძი რი თა დი ხელ ფა სი სა, ღე ბუ ლობს ჯილ დოს, რო მე ლიც მის მი ერ ერთ 
სა ათ ში შეს რუ ლე ბუ ლი „წერ ტი ლე ბის~ რა ო დე ნო ბის 0.75 ოდე ნო ბი სა და სა ა თობ რი-
ვი ანაზღ ა უ რე ბის 1/60 ნამ რავლს წარ მო ად გენს.

 შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სა ნარ დო- რეგ რე სი უ ლი სის ტე მით ანაზღ ა უ რე ბა 
იზ რდე ბა უფ რო ნე ლა, ვიდ რე შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბა. ასე თი სის ტე მა გა მო ი ყე-
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ნე ბა, რო დე საც ძნე ლი გა მო სათ ვლე ლია და სა ბუ თე ბუ ლი ნორ მე ბი (უ მე ტეს წი ლად 
ხე ლით შრო მის დროს) და ის ყა ლიბ დე ბა გა სუ ლი წლე ბის პრაქ ტი კი დან გა მომ დი-
ნა რე.

 ტე ი ლო რის სის ტე მა წარ მოდ გე ნი ლია დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი სა ნარ დო გა ნაკ-
ვე თე ბით. ნორ მე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში გა ნაკ ვე თის კო ე ფი ცი ენ ტი 0.8-
ს შე ად გენს, ხო ლო ნორ მის შეს რუ ლე ბის დროს ან გა და ჭარ ბე ბით შეს რუ ლე ბი სას 
1.1-1.3-ის ფარ გლებ ში მერ ყე ობს.

 მე რი კის სის ტე მა. მო მუ შა ვის მი ერ და ვა ლე ბის 60%-მდე შეს რუ ლე ბის შემ-
თხვე ვა ში, მას გა თა ვი სუფ ლე ბა ემუქ რე ბა; თუ გა მო მუ შა ვე ბა 61-83%-ის ფარ გლებ-
შია – მო მუ შა ვე ერ თი სრუ ლი გა ნაკ ვე თის შე სა ბა მის ანაზღ ა უ რე ბას ღე ბუ ლობს; 81-
100%-ის შემ თხვე ვა ში – 1.1 გა ნაკ ვე თის შე სა ბა მის ანაზღ ა უ რე ბას; 100%-ზე მე ტის 
შემ თხვე ვა ში – 1.2 გა ნაკ ვე თის შე სა ბა მისს.

 გან ტის სის ტე მა დრო ი თი და სა ნარ დო ფორ მის ანაზღ ა უ რე ბე ბის კომ ბი ნა-
ცი ა ა, რო მე ლიც შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბი დან გა მომ დი ნა რე გა ნი საზღ ვრე ბა. თუ 
და ვა ლე ბის შეს რუ ლე ბის პრო ცენ ტი 100-ზე ნაკ ლე ბი ა, გა მო ი ყე ნე ბა შრო მის ანაზღ-
ა უ რე ბის დრო ი თი ფორ მა. ნორ მის გა და ჭარ ბე ბის შემ თხვე ვა ში გა მო ი ყე ნე ბა შრო მის 
ანაზღ ა უ რე ბის სა ნარ დო ფორ მა გაზ რდი ლი შე ფა სე ბე ბით.

 შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის ემ პი რი უ ლი სის ტე მე ბი (ე მერ სო ნის, ბი გე ლო უს,
კნა პე ლის და სხვა) გან სხვავ დე ბა გა ნაკ ვე თის დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მა კო რექ ტი რე ბე-
ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბით, ნორ მე ბის შეს რუ ლე ბის ხა რის ხის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ასეთ 
სის ტე მებ ში გათ ვლე ბი ხორ ცი ელ დე ბა სა შუ ა ლოკ ვი რე უ ლი ან სა შუ ა ლოთ ვი უ რი მო-
ნა ცე მე ბის გა დახ რის სა ფუძ ველ ზე.

 პრე მი ულ სის ტე მებ ში პრე მი ის სი დი დე და მო კი დე ბუ ლია მრა ვალ ფაქ ტორ-
ზე (შრო მის მწარ მო ებ ლუ რო ბა, თვით ღი რე ბუ ლე ბა, მო გე ბა). ასეთ სის ტე მებს მრა-
ვალ ფაქ ტო რი ან სის ტე მებ საც უწო დე ბენ.

 რა კე რის სის ტე მა ით ვა ლის წი ნებს კო ლექ ტი ურ პრე მი რე ბას და მა ტე ბულ
ღი რე ბუ ლე ბა ში შრო მა ზე და ნა ხარ ჯე ბის წი ლის შემ ცი რე ბი სათ ვის. ის გა მო ით ვლე ბა 
რო გორც ბო ლო 3-7 წლის სა შუ ა ლო სი დი დე.

 <იმ პრო შე ი რის~ სის ტე მა გუ ლის ხმობს მო მუ შა ვე თა პრე მი რე ბას შრო მა ტე-
ვა დო ბის შემ ცი რე ბი სათ ვის. [ 3 ].

დასკვნა

შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის ფორ მე ბი სა და სის ტე მე ბის გან ვი თა რე ბის მსოფ ლიო 
გა მოც დი ლე ბი დან შე იძ ლე ბა შემ დე გი დას კვნე ბი გა მო ვი ტა ნოთ:

 შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მე ბი უფ რო ჰუ მა ნუ რი ხდე ბა და ორი ენ ტი-
რე ბუ ლია მო მუ შა ვე სა და მის მოთხ ოვ ნი ლე ბებ ზე;

 მო მუ შა ვე თა მა ღა ლი მო ბი ლო ბა და მოქ ნი ლო ბა მა თი შრო მის უფ რო მოქ-
ნილ შე ფა სე ბას მო ითხ ოვს;
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 შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სა ი მე დო ო ბა ხელ ფას ში ძი რი თა დი ( ფიქ სი რე ბუ ლი) 
ნა წი ლის ზრდით გა მოვ ლინ დე ბა;

 ცალ კე ულ ქვეყ ნებ ში შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მა ეროვ ნუ ლი( კულ ტუ-
რუ ლი და სო ცი ა ლუ რი) თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით გა ნი საზღ ვრე ბა;

 შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის სის ტე მე ბი ირი ბად ზე მოქ მე დებს ქვეყ ნის ეკო ნო-
მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე. 

სა ქარ თვე ლო ში მზარ დი სამ შე ნებ ლო სექ ტო რი სა და სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის 
პრო დუქ ტე ბის გა და მა მუ შა ვე ბე ლი წარ მო ე ბის პი რო ბებ ში შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის 
სის ტე მე ბი უფ რო მოქ ნი ლი, მო მუ შა ვის შრო მის ხა რის ხის ზრდა ზე, მი სი მო ტი ვა-
ცი ი ის ამაღ ლე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი უნ და გახ დეს. ამი სათ ვის შე საძ ლე ბე ლია სტა-
ტი ა ში გან ხი ლუ ლი მსოფ ლიო პრაქ ტი კა ში არ სე ბუ ლი შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის რი-
გი სის ტე მე ბის (მა გა ლი თად, გან ტის, ხელ სის, ორი გა ნაკ ვე თის სის ტე მის, შრო მის 
ანაზღ ა უ რე ბის სა ნარ დო- რეგ რე სი უ ლი სის ტე მა) გა მო ყე ნე ბა. 
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 ნაშ რომ ში გა ა ნა ლი ზე ბუ ლია მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის გა მო ყე-
ნე ბის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რო მელ შიც გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა 
გა მახ ვი ლე ბუ ლია პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის როლ ზე და მის მი მართ თა ნა მედ-
რო ვე მიდ გო მებ ზე. პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვი სად მი ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე-
ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის შეს წავ ლის მიზ ნით ჩა ტა რე ბუ ლია მარ კე ტინ გუ ლი 
კვლე ვა, რომ ლის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლია პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის მი მართ 
მომ ხმა რე ბელ თა და ინ ტე რე სე ბის, გათ ვით ცნო ბი ე რე ბის, სან დო ო ბი სა და 
კმა ყო ფი ლე ბის დო ნე ე ბი. დად გე ნი ლია აგ რეთ ვე პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე-
სა ხებ ინ ფორ მი რე ბის წყა რო ე ბის მი მართ მომ ხმა რე ბელ თა და ინ ტე რე სე ბი სა 
და ნდო ბის სიხ ში რე ე ბი. სტა ტი ა ში ასა ხუ ლია სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე პერ სო-
ნა ლუ რი გა ყიდ ვის სფე რო ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბი სა და მი სი ცალ კე უ ლი 
მა ხა სი ა თებ ლის შე ფა სე ბე ბი. პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვი სად მი და მო კი დე ბუ ლე-
ბის თვალ საზ რი სით, იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია მომ ხმა რე ბელ თა ტი პე ბი. აქ ვე 
მო ცე მუ ლია პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ მომ ხმა რებ ლე ბის გათ ვით ცნო-
ბი ე რე ბა ზე და ინ ტე რე სე ბის გავ ლე ნის, აგ რეთ ვე მყიდ ვე ლო ბით ქცე ვა ზე პერ-
სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ მომ ხმა რე ბელ თა გათ ვით ცნო ბი ე რე ბის, სან დო-
ო ბი სა და კმა ყო ფი ლე ბის გავ ლე ნის დის პერ სი უ ლი ანა ლი ზი. ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვის შე დე გად გა კე თე ბუ ლია დას კვნე ბი, რაც პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვი-
სად მი ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ მარ კე ტინ გუ-
ლი ხედ ვის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.

 menejmenti   marketingi  turizmi
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საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვა; მომ ხმა რე ბე ლი; მყიდ ვე-
ლო ბი თი ქცე ვა; მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვა; სა ქარ თვე ლოს ბა ზა რი 

პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლუ რო ბა, შეს წავ ლის დო ნე და მე თო დო ლო გია

თა ნა მედ რო ვე ბა ზარ ზე, ძლი ე რი კონ კუ რენ ცი ი სა და ცვა ლე ბა დი სა მომ ხმა რებ-
ლო ტენ დენ ცი ე ბის პი რო ბებ ში, ფირ მე ბი მუდ მი ვად იბ რძვი ან გა დარ ჩე ნის თვის. მათ 
სულ უფ რო მე ტი ძა ლის ხმე ვა სჭირ დე ბათ პო ტენ ცი უ რი მომ ხმა რებ ლე ბის მო სა ზი-
დად, და საკ მა ყო ფი ლებ ლად და ურ თი ერ თო ბის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. ამის თვის ისი-
ნი მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სხვა დას ხვა ხერხს მი მარ თა ვენ. მარ კე ტინ გუ ლი 
კო მუ ნი კა ცია სა შუ ა ლე ბა ა, რომ ლი თაც ფირ მე ბი, პირ და პირ თუ ირი ბად, თა ვი ან თი 
პრო დუქ ტე ბი სა და ბრენ დე ბის შე სა ხებ მომ ხმა რე ბელ თა ინ ფორ მი რე ბას, დარ წმუ-
ნე ბას და შეხ სე ნე ბას ცდი ლო ბენ. ამ თვალ საზ რი სით, მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი-
ე ბი წარ მო ად გენს ფირ მი სა და ბრენ დის „ხმას~. მა თი გა მო ყე ნე ბით ფირ მას შე უძ-
ლია მომ ხმა რებ ლებ თან დი ა ლო გის წარ მარ თვა და ურ თი ერ თო ბე ბის აგე ბა. ტექ ნო-
ლო გი ურ მა და სხვა ფაქ ტო რებ მა ძირ ფეს ვი ა ნად შეც ვა ლა მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ 
კო მუ ნი კა ცი ე ბის აღ ქმის გზე ბი. დღე ი სათ ვის მომ ხმა რებ ლებს აქვთ არა მხო ლოდ 
მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბის უფ რო ფარ თო არ ჩე ვა ნი, არა მედ მათ ასე ვე შე უძ ლი ათ გა დაწყ-
ვი ტონ, რო მე ლი კო მერ ცი უ ლი ში ნა არ სის მა სა ლის მი ღე ბა სურთ. ასეთ პი რო ბებ ში 
მარ კე ტო ლო გე ბი შე მოქ მე დე ბი თად უნ და მი უდ გნენ კო მუ ნი კა ცი ის მე თო დე ბის გა-
მო ყე ნე ბას [1]. 

ტრა დი ცი უ ლად, მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის კომ პლექ სში გა მო ი ყო ფა შემ-
დე გი ელე მენ ტე ბი: რეკ ლა მა, გა სა ღე ბის სტი მუ ლი რე ბა, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი-
ერ თო ბე ბი, პირ და პი რი მარ კე ტინ გი და პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვა [2; 3]. მარ კე ტინ გის 
ზო გი ერ თი სპე ცი ა ლის ტი კო მუ ნი კა ცი ე ბის ძი რი თად კომ პლექსს უმა ტებს ინ ტე რაქ-
ტი ულ მარ კე ტინგს, სიტყ ვი ერ მარ კე ტინგს, სპონ სო რო ბას, პრო დუქ ტის გან თავ სე-
ბას და ა.შ. [4]. XX სა უ კუ ნის ბო ლოს სტი მუ ლი რე ბის კომ პლექ სი იძენს ახალ მი-
მარ თუ ლე ბას მარ კე ტინ გის კო მუ ნი კა ცი უ რი პო ლი ტი კის სა ხით. ამ მი მარ თუ ლე ბას 
შულ ცმა, ტა ნენ ბა უმ მა და ლა უ ტერ ბორ ნმა უწო დეს მარ კე ტინ გის ახა ლი პა რა დიგ მა 
– ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბი [5]. სმი ტი, ბე რი და პულ ფორ-
დი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის მო დე ლი 
მო ი ცავს უფ რო მეტს, ვიდ რე ფირ მა სა და მის პო ტენ ცი ურ მომ ხმა რებ ლებს შო რის 
უბ რა ლო მარ კე ტინ გულ ურ თი ერ თო ბას [6]. სტი მუ ლი რე ბის კლა სი კურ მო დელ ში 
მარ კე ტინ გის კო მუ ნი კა ცი უ რი პო ლი ტი კის ელე მენ ტე ბი ერ თმა ნე თის გან გან ცალ კე-
ვე ბუ ლად მოქ მე დებს, ხო ლო ინ ტეგ რი რე ბულ მარ კე ტინ გულ კო მუ ნი კა ცი ებ ში ისი ნი 
შე თან ხმე ბუ ლი, თან მიმ დევ რუ ლი და ურ თი ერ თშე მავ სე ბე ლი არი ან. 

ლი ტე რა ტუ რუ ლი მა სა ლე ბის ანა ლი ზი ცხდყოფს, რომ დღე ი სათ ვის არ სე ბობს 
მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბის რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბა. ბატ რამ და 
კე ლერ მა შე ი მუ შა ვეს კო მუ ნი კა ცი ის მე თო დე ბის ერ თობ ლი ვი გა მო ყე ნე ბის მო დე ლი, 
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რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ ყიდ ვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის მი ღე ბის ეტა პებ ზე [7]. კუ კი ხაზს უს ვამს იმ გა რე მო ე ბას, რომ თა ნა მედ რო ვე 
მომ ხმა რებ ლე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია არა ის, კო მუ ნი კა ცი ის თუ რო მე ლი ხერ ხის 
მეშ ვე ო ბით ახ დე ნენ ისი ნი ბრენ დებ თან ურ თი ერ თო ბას, არა მედ მა თი შე საძ ლებ ლო-
ბა, და უ კავ შირ დნენ კომ პა ნი ებს მათ თვის ხელ საყ რე ლი პი რო ბე ბი თა და ხერ ხე ბით 
[8]. კუმ ნი სი, პელ ტე რი და დიკ სო ნი აღ ნიშ ნა ვენ, რომ თა ნა მედ რო ვე ბიზ ნე სი და ფუძ-
ნე ბუ ლია ინ ტეგ რი რე ბულ მარ კე ტინ გულ კო მუ ნი კა ცი ებ ზე, რო მე ლიც უზ რუნ ველ-
ყოფს მომ ხმა რებ ლებ თან სი ნერ გი ულ ინ ტეგ რა ცი ას და მათ თვის უნი ვერ სა ლუ რი 
გა მოც დი ლე ბის შექ მნას [9]. 

 მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბის მე თო დე ბი დან მა ღა ლი ეფექ ტი ა ნო ბით გა მო-
ირ ჩე ვა პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვა, რო მე ლიც, ბერ ნე ტი სა და მო რი არ ტის აზ რით, პო-
ტენ ცი ურ მომ ხმა რებ ლებ თან პი რის პირ ურ თი ერ თო ბის გა მო, ყვე ლა ზე უფ რო მოქ-
ნი ლი მე ქა ნიზ მია [10]. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აშ შ-ის ფირ მებს გა ყიდ ვის პერ სო ნა ლის 
შე ნახ ვა და მომ ზა დე ბა ტრი ლი ონ დო ლარ ზე მეტს უჯ დე ბა, რაც სტი მუ ლი რე ბის 
სხვა მე თო დებ ზე გა წე ულ და ნა ხარ ჯებს მნიშ ვნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა. მა გა ლი თად, 
ამე რი კუ ლი ფირ მე ბი პერ სო ნა ლურ გა ყიდ ვა ზე, რეკ ლა მას თან შე და რე ბით, სამ ჯერ 
მეტს ხარ ჯა ვენ [11]. პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის, რო გორც კო მუ ნი კა ცი უ რი პო ლი ტი-
კის ინ სტრუ მენ ტის, მეშ ვე ო ბით ხორ ცი ელ დე ბა უშუ ა ლო პირ და პი რი კონ ტაქ ტი გამ-
ყიდ ველ სა და მყიდ ველს შო რის. მი სი მი ზა ნია პო ტენ ცი უ რი მყიდ ვე ლე ბის მხრი დან 
გარ კვე უ ლი რე აქ ცი ის გა მოვ ლე ნა და, სა ბო ლო ოდ, შე თა ვა ზე ბუ ლი პრო დუქ ტის გა-
ყიდ ვა. თუ და საშ ვე ბი ა, რომ ადა მი ა ნებ მა სა რეკ ლა მო ბუკ ლე ტი წა კითხ ვის გა რე-
შე გა და აგ დონ ან ფას დაკ ლე ბის კუ პო ნე ბით არ ისარ გებ ლონ, პირ და პი რი გა ყიდ ვა 
მყიდ ვე ლი სა გან მო ითხ ოვს, გა მოთ ქვას თა ვი სი მო საზ რე ბე ბი შე მო თა ვა ზე ბულ პრო-
დუქ ტთან მი მარ თე ბით. უშუ ა ლო მი მარ თვა არა მარ ტო პრო დუქ ტის მა ხა სი ა თებ ლე-
ბი სა და გა მო ყე ნე ბის სარ გებ ლი ა ნო ბის წარ მოდ გე ნის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, არა მედ 
ეხ მა რე ბა მომ ხმა რე ბელს ყიდ ვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში. თუ ასე თი 
მი მარ თვა გო ნივ რუ ლა დაა გა კე თე ბუ ლი, სა ვა რა უ დოდ, მას ზე სა პა სუ ხო რე აქ ცი ის 
გა მო ხატ ვა გარ და უ ვა ლია [12]. 

ძი რი თა დი ფი ლო სო ფი ა, რო მე ლიც პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის მიდ გო მას უდევს 
სა ფუძ ვლად, ისა ა, რომ გა ყიდ ვა მარ კე ტინ გუ ლი კონ ცეფ ცი ის გა ფარ თო ე ბა უნ და 
იყოს. ეს კი გუ ლის ხმობს იმას, რომ გრძელ ვა დი ან პე რი ოდ ში ფირ მის გა და სარ ჩე ნად 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, გა ყიდ ვის წარ მო მად გენ ლებ მა მო ახ დი ნონ მიზ ნობ რი ვი აუ დი ტო-
რი ის ინ ტე რე სე ბის, მოთხ ოვ ნი სა და ყიდ ვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე მოქ მე დი 
ფაქ ტო რე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და პრო დუქ ცი ის ფარ თო ასორ ტი მენ ტი დან ისე თე-
ბის ამორ ჩე ვა, რომ ლე ბიც პო ტენ ცი უ რი მომ ხმა რებ ლე ბის სურ ვი ლებს მაქ სი მა ლუ-
რად და აკ მა ყო ფი ლებს. გა ყიდ ვის ასეთ ფი ლო სო ფი ას გვთა ვა ზობს ვე ი ცი [13]. მი სი 
აზ რით, პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვა მიმ დი ნა რე ობს რა ინ ტე რაქ ტი ულ რე ჟიმ ში, იქ მნე ბა 
არაჩ ვე უ ლებ რი ვი შე საძ ლებ ლო ბა, ინ ტერ ვი უს წარ მარ თვი სას მო ვახ დი ნოთ პო ტენ-
ცი უ რი მომ ხმა რებ ლის მოთხ ოვ ნი სა და შე სა თა ვა ზე ბე ლი სა ქონ ლის ურ თი ერ თშე-
თან ხმე ბა. პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის ამ გვარ მიდ გო მას ადაპ ტი რე ბულ გა ყიდ ვა საც 
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უწო დე ბენ. ასე თი სა ხელ წო დე ბა გა მომ დი ნა რე ობს იქი დან, რომ გა ყიდ ვის წარ მო-
მად გე ნელს ხში რად უწევს კლი ენ ტი სად მი მიდ გო მის შეც ვლა და შე სა ფე რი სი სი ტუ-
ა ცი ი სათ ვის მი სი მორ გე ბა [14]. ასეთ შე ხე დუ ლე ბას ადას ტუ რებს ჯე რა მი ლო სა და 
სხვე ბის კვლე ვა, რო მე ლიც ამ ყა რებს იმ მო საზ რე ბას, რომ მომ ხმა რე ბელ თან დი ა-
ლო გის დროს ადაპ ტი რე ბუ ლი გა ყიდ ვის წარ მა ტე ბა დიდ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია 
გა ყიდ ვის წარ მო მად გენ ლის უნარ ზე და შე მოქ მე დე ბი თო ბა ზე [15]. რე ა ლუ რად არ 
არ სე ბობს ისე თი პრო დუქ ტი, რო მელ საც კონ კუ რენ ტთან მი მარ თე ბით ყვე ლა ნა ი-
რი უპი რა ტე სო ბა აქვს. ამი ტომ პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის უმ თავ რე სი ამო ცა ნა ა, გა-
ყიდ ვის წარ მო მად გე ნელ მა მაქ სი მა ლუ რად გა ა მახ ვი ლოს ყუ რადღ ე ბა პრო დუქ ტის 
იმ უპი რა ტე სო ბებ სა და გა მორ ჩე ულ მა ხა სი ა თებ ლებ ზე, რომ ლე ბიც მას გა აჩ ნია და 
კონ კუ რენ ტე ბის გან გა ნას ხვა ვებს. 

საქ სმა და ვე იც მა გან მარ ტეს მომ ხმა რე ბელ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი გა ყიდ ვა, 
რო გორც გა ყიდ ვის ის სა ფე ხუ რი, რო მელ ზეც გა ყიდ ვის წარ მო მად გენ ლე ბი, მარ-
კე ტინ გის კონ ცეფ ცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ცდი ლო ბენ, და ეხ მა რონ თა ვი ანთ მომ-
ხმა რებ ლებს შე ძე ნის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში, რი თაც მა თი მოთხ ოვ ნა 
დაკ მა ყო ფილ დე ბა [16]. მუ რი თის აზ რით, პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვა უმ ნიშ ვნე ლო ვა-
ნეს როლს თა მა შობს ფირ მე ბის მარ კე ტინ გუ ლი გეგ მე ბის რე ა ლი ზა ცი ა ში, ვი ნა ი დან 
მა ღა ზი ებ ში ან კარ და კარ სი ა რუ ლის დროს მომ ხმა რებ ლე ბი სათ ვის სტი მუ ლი რე ბის 
პროგ რა მე ბის გაც ნო ბა იწ ვევს მა თი გათ ვით ცნო ბი ე რე ბის დო ნის ამაღ ლე ბას და, შე-
სა ბა მი სად, გა ყიდ ვის მო ცუ ლო ბის ზრდას [17]. არ სე ბობს აგ რეთ ვე სხვა კვლე ვე ბი, 
რომ ლე ბიც მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვა ზე კო მუ ნი კა ცი ის ელე მენ ტე ბის გავ ლე ნას ადას-
ტუ რებს [18; 19].

მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბი სა და მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვის შე სა ხებ გარ კვე-
უ ლი კვლე ვე ბი ტარ დე ბა სა ქარ თვე ლო შიც [20; 21]. შეს წავ ლი ლია სა ქარ თვე ლოს 
ბა ზარ ზე სხვა დას ხვა სა ქონ ლი სა და მომ სა ხუ რე ბი სად მი მომ ხმა რე ბელ თა და მო კი-
დე ბუ ლე ბის სა კითხ ე ბი [22; 23; 24], აგ რეთ ვე მყიდ ვე ლო ბით ქცე ვა ზე სა ქონ ლის 
მარ კი რე ბი სა და ბრენ დე ბის აღ ქმის გავ ლე ნის ას პექ ტე ბი [25; 26]. ამას თან, უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის 
გათ ვით ცნო ბი ე რე ბი სა და მყიდ ვე ლო ბი თი ქვე ვის სა კითხ ე ბი ნაკ ლე ბა დაა შეს წავ ლი-
ლი, რაც სა თა ნა დო მეც ნი ე რულ კვლე ვას სა ჭი რო ებს. აღ ნიშ ნუ ლი გა მომ დი ნა რე, წი-
ნამ დე ბა რე კვლე ვის მი ზანს წარ მო ად გენ და სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე პერ სო ნა ლუ რი 
გა ყიდ ვის მი მართ მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვის შეს წავ ლა და შე სა ბა მი სი რე კო მენ და ცი-
ე ბის შე მუ შა ვე ბა.

კვლე ვა გან ხორ ცი ელ და ორ ეტა პად, რო მე ლიც თვი სებ რი ვი და რა ო დე ნობ რი-
ვი კვლე ვის მე თო დებს და ე ფუძ ნა. პირ ველ ეტაპ ზე ჩა ტარ და თვი სებ რი ვი კვლე ვა, 
რო მე ლიც მო ი ცავ და ფო კუს ჯგუ ფე ბი სა და ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვი უს მე თო დებს 
[32]. თვი სებ რი ვი კვლე ვის მო ნა წი ლე ე ბი შე ირ ჩა ისე, რომ მოგ ვეც ვა მიზ ნობ რი ვი 
ბაზ რის ყვე ლა კა ტე გო რი ა. ამ ეტაპ ზე მოხ და ჰი პო თე ზე ბის ფორ მუ ლი რე ბა და შემ-
დგო მი კვლე ვი სათ ვის პრი ო რი ტე ტე ბის დად გე ნა. მე ო რე ეტაპ ზე ვი სარ გებ ლეთ მომ-
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ხმა რე ბელ თა გა მო კითხ ვის მე თო დით, ხო ლო კვლე ვის ინ სტრუ მენ ტად შე ვარ ჩი ეთ 
ან კე ტა, რო მე ლიც რამ დე ნი მე სტრუქ ტუ რი ზე ბუ ლი კითხ ვის გან შედ გე ბო და. ან კე ტა 
მო ი ცავ და ინ ფორ მა ცი ას რეს პონ დენ ტის თან ხმო ბი სა და კონ ფი დენ ცი ა ლო ბის შე სა-
ხებ, აგ რეთ ვე კვლე ვის გან მარ ტე ბებს და შევ სე ბის ინ სტრუქ ცი ებს. ან კე ტა ში გა მო-
ყე ნე ბუ ლია ლი კერ ტის ხუთ ბა ლი ა ნი სკა ლა. გა მო კითხ ვა ჩა ტარ და ელექ ტრო ნუ ლი 
და პი რის პირ ინ ტერ ვი უს მე თო დე ბით. კვლე ვა ში გა მო ვი ყე ნეთ თვი თად მი ნის ტრი რე-
ბა დი გა მო კითხ ვის მე თო დი, რა თა თა ვი დან აგ ვე ცი ლე ბი ნა ინ ტერ ვი უ ე რის სუ ბი ექ-
ტუ რო ბით გა მოწ ვე უ ლი შეც დო მე ბი. შერ ჩე ვის ფორ მი რე ბა მოხ და სა ალ ბა თო მე თო-
დის სა ფუძ ველ ზე. კვლე ვის არეს წარ მო ად გენ და სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა ქა ლა ქი: 
თბი ლი სი, ქუ თა ი სი, ბა თუ მი, რუს თა ვი, საჩხ ე რე, ამ ბრო ლა უ რი, გო რი, ზუგ დი დი, 
სე ნა კი, ფო თი და ყვა რე ლი. 95%-ი ა ნი სან დო ალ ბა თო ბი სა და 4%-ი ა ნი ცდო მი ლე-
ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სულ გა მო ი კითხა 18 წელ ზე მე ტი ასა კის 1232 რეს პონ დენ-
ტი (მათ შო რის მა მა კა ცი იყო 42%, ქა ლი – 58%). მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი და მუ შავ და 
სტა ტის ტი კუ რი პროგ რა მა SPSS-ის სა შუ ა ლე ბით. კვლე ვა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია 
რამ დე ნი მე ჰი პო თე ზა, რომ ლებ შიც ძი რი თა დი ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია პერ-
სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ მომ ხმა რე ბელ თა გათ ვით ცნო ბი ე რე ბა სა და შე სა ბა მის 
ქცე ვა ზე:

H1. და ინ ტე რე სე ბა და დე ბით გავ ლე ნას ახ დენს პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა-
ხებ მომ ხმა რებ ლე ბის გათ ვით ცნო ბი ე რე ბა ზე;

H2: პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ გათ ვით ცნო ბი ე რე ბა და დე ბით გავ ლე ნას 
ახ დენს მომ ხმა რე ბელ თა მყიდ ვე ლო ბით ქცე ვა ზე;

H3: პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის მი მართ სან დო ო ბა და დე ბით გავ ლე ნას ახ დენს 
მომ ხმა რე ბელ თა მყიდ ვე ლო ბით ქცე ვა ზე;

H4: პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის მი მართ კმა ყო ფი ლე ბა და დე ბით გავ ლე ნას ახ-
დენს მომ ხმა რე ბელ თა მყიდ ვე ლო ბით ქცე ვა ზე.

კვლე ვის შე დე გე ბი

მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ პერ სო ნა ლუ-
რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლია გა მო კითხ ულ თა უდი დე სი ნა წი ლი (83%). 
თუმ ცა, უნ და აღი ნიშ ნოს ის ფაქ ტი, რომ პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის მი მართ მომ ხმა-
რე ბელ თა და ინ ტე რე სე ბის, გათ ვით ცნო ბი ე რე ბის, სან დო ო ბი სა და კმა ყო ფი ლე ბის 
დო ნე ე ბი, უმე ტეს წი ლად, სა შუ ა ლოა (იხ. ნახ. 1). ასე თი სი ტუ ა ცია შე ი ნიშ ნე ბა რეს-
პონ დენ ტთა ყვე ლა სო ცი ა ლურ -დე მოგ რა ფი ულ მა ხა სი ა თებ ლებ ში. ამას თან, სქე სის 
მი ხედ ვით რეს პონ დენ ტე ბის გა ნა წი ლე ბის სიხ ში რე გვიჩ ვე ნებს, რომ პერ სო ნა ლუ რი 
გა ყიდ ვის მი მართ ქა ლებს, მა მა კა ცებ თან შე და რე ბით, მე ტი ინ ტე რე სი გა აჩ ნი ათ. 
პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ ყვე ლა ზე მე ტად ინ ფორ მი რე ბუ ლია 35 წლამ დე 
ასა კის ახალ გაზ რდე ბი, რომ ლებ საც აქვთ უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა. 
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პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის მი მართ მომ ხმა რე ბელ თა და ინ ტე რე სე ბის, გათ ვით ცნო ბი ე რე ბის, სან-
დო ო ბი სა და კმა ყო ფი ლე ბის დო ნე ე ბის სიხ ში რე ე ბი (%-ით)

ნა ხა ზი 1

რეს პონ დენ ტე ბი პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას სხვა დას ხვა 
გზით ღე ბუ ლო ბენ (იხ. ნახ. 2). უმე ტე სო ბა (49%) ასეთ ინ ფორ მა ცი ას ეც ნო ბა ინ-
ტერ ნე ტი დან, 19,1% – გა ყიდ ვის წარ მო მად გენ ლე ბის გან, 13,7% – მა სობ რი ვი ინ-
ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბი დან, 9,5% – სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რი დან, 8,7% 
– ახ ლობ ლე ბის გან. რაც შე ე ხე ბა და სა ხე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ე ბის სან დო-
ო ბას, გან სხვა ვე ბუ ლი სი ტუ ა ცია შე იმ ჩნე ვა. კერ ძოდ, რეს პონ დენ ტთა უმე ტე სო ბა 
(27,7%) ყვე ლა ზე უფ რო მე ტად ენ დო ბა ახ ლობ ლე ბის მო საზ რე ბებს, 27,1% – ინ-
ტერ ნეტს, 17,3% – სპე ცი ა ლი ზე ბულ ლი ტე რა ტუ რას, 14,5% – მა სობ რი ვი ინ ფორ-
მა ცი ის სა შუ ა ლე ბებს, 13,4% – გა ყიდ ვის წარ მო მად გენ ლე ბის რჩე ვებს. რო გორც 
ჩანს, ქარ თვე ლი მომ ხმა რე ბე ლი, პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბი-
სას, ძი რი თა დად, ახ ლობ ლე ბის მო საზ რე ბებს და ინ ტერ ნე ტი დან აღე ბულ მა სა ლებს 
ეყ რდნო ბა, რაც სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ე ბის სან დო ო ბი სა და 
გავ ლე ნის შე სა ხებ ჩვენ მი ერ ად რე მი ღე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გებს [33] კი დევ ერ-
თხელ ადას ტუ რებს. 

სა ინ ტე რე სოა იმის გარ კვე ვა, თუ რა კონ კრე ტუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი გა აჩ ნი ათ 
მომ ხმა რებ ლებს პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის, რო გორც მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი კა ცი-
ის ინ სტრუ მენ ტის, შე სა ხებ. რო გორც ირ კვე ვა, რეს პონ დენ ტთა უმე ტე სო ბა (60%) 
თვლის, რომ პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვა მომ ხმა რე ბელ ზე ემო ცი ურ ზე მოქ მე დე ბას ახ-
დენს, რაც, სა ბო ლო ოდ, პრო დუქ ტის შე ძე ნით სრულ დე ბა. გა მო კითხ ულ თა 22,7% 
აღ ნიშ ნავს, რომ პერ სო ნა ლურ გა ყიდ ვას სა ინ ფორ მა ციო და ნიშ ნუ ლე ბა აქვს და მხო-
ლოდ 17,3% ფიქ რობს, რომ პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვა სა მო ტი ვა ციო ში ნა არ სის მა ტა-
რე ბე ლი ა.

ძალიან დაბალი დონე

დაბალი დონე

საშუალო დონე

მაღალი დონე

ძალიან მაღალი დონე

დაინტერესება

გათვიცნობიერება

სანდოობა

კმაყოფილება
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პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბის წყა რო ე ბის მი მართ მომ ხმა რე ბელ თა 
და ინ ტე რე სე ბი სა და სან დო ო ბის სიხშირეები (%-ით)

ნახაზი 2

ცხა დი ა, მომ ხმა რებ ლებს პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვი სად მი წა ყე ნე ბუ ლი მოთხ ოვ-
ნე ბის შე სა ხებ სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბი გა აჩ ნი ათ. კვლე ვის შე დე გად გა ირ კვა, რომ 
მომ ხმა რე ბელ თა უმე ტე სო ბა (55,7%) ყვე ლა ზე დიდ მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებს პერ-
სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვით მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სან დო ო ბას. მომ ხმა რე ბელ თა 
30,2% თვლის, რომ პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვით მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია გა სა გე-
ბად უნ და იყოს გად მო ცე მუ ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ხში რად მომ ხმა რე ბელ თა 
უკ მა ყო ფი ლე ბას არა საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია იწ ვევს, ამ მოთხ ოვ ნას პრი ო რი ტე ტუ-
ლად თვლის რეს პონ დენ ტთა მხო ლოდ 14,1%. კვლე ვი დან ირ კვე ვა, რეს პონ დენ ტთა 
82%-ს პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის წარ მო მად გენ ლე ბი სა გან ერ თხელ მა ინც მი უ ღია 
შე მო თა ვა ზე ბა. გა მო კითხ ულ თა 18% კი აცხ ა დებს, რომ ასე თი შე მო თა ვა ზე ბა არას-
დროს არ ჰქო ნი ა.

სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის ცვლი ლე ბე ბი გავ ლე-
ნას ახ დენს მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვა ზე. კვლე ვამ წარ მო ა ჩი ნა, რომ ასე თი ცვლი ლე ბე-
ბი მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გაც ნო ბა-
ზეც აი სა ხე ბა. კერ ძოდ, გა მო კითხ ულ თა 41,8% ამ მო საზ რე ბას ნა წი ლობ რივ, ხო ლო 
12,2% სრუ ლად იზი ა რებს. რეს პონ დენ ტთა 24% კი თვლის, რომ სა ქარ თვე ლოს 
ბა ზარ ზე მიმ დი ნა რე ცვლი ლე ბებს პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ მათ ინ ფორ მი-
რე ბუ ლო ბა ზე გავ ლე ნა არ მო უხ დე ნი ა. 22%-ს აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა 
გა უ ჭირ და. 

სა ინ ტე რე სო ა, თუ რას ფიქ რო ბენ მომ ხმა რებ ლე ბი ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის მი ერ 
პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბის ძი რი თად მო ტი ვებ ზე. რო გორც ირ კვე-

ახლობლები
მასობრივი

ინფორმაციის 
საშუალებები

გაყიდვის
წარმომადგენლები ინტერნეტი

სპეციალიზებული 
ლიტერატურა
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ვა, მათ უმე ტე სო ბას (46,7%-ს) მი აჩ ნი ა, რომ ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბი პერ სო ნა ლურ 
გა ყიდ ვას მო გე ბის მი ღე ბის მიზ ნით ახორ ცი ე ლე ბენ. გა მო კითხ ულ თა 34,4%-ის აზ-
რით, ასე თი გა ყიდ ვის ძი რი თა დი მო ტი ვია ახა ლი მომ ხმა რებ ლის მო ზიდ ვა. რეს პონ-
დენ ტთა 16% კი ფიქ რობს, რომ ამით კომ პა ნი ე ბი თა ვი ან თი პრო დუქ ტის ცნო ბა დო-
ბის ამაღ ლე ბას ცდი ლო ბენ. ყვე ლა ზე ცო ტაა იმ ადა მი ა ნე ბის რა ო დე ნო ბა (2,9%), 
რომ ლე ბიც აცხ ა დე ბენ, რომ პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვა მხო ლოდ არ სე ბუ ლი მომ ხმა-
რებ ლე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბას ემ სა ხუ რე ბა. კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ მომ ხმა რებ ლე ბი სა ქარ-
თვე ლო ში პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის სფე რო ში არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას გან სხვა ვე-
ბუ ლად აფა სე ბენ (იხ. ნახ. 3). კერ ძოდ, რეს პონ დენ ტე ბი კრი ტი კუ ლად გა ნი ხი ლა ვენ 
ქარ თუ ლი კომ პა ნი ე ბის საქ მი ა ნო ბას და მათ, ძი რი თა დად, მო გე ბა ზე ორი ენ ტი რე-
ბუ ლად მიჩ ნე ვენ. მომ ხმა რებ ლებს აღელ ვებთ ის გა რე მო ე ბაც, რომ კომ პა ნი ე ბი მათ 
ინ ტე რე სებს სა თა ნა დოდ არ ით ვა ლის წი ნე ბენ. ამი ტომ ისი ნი გა ყიდ ვის წარ მო მად-
გენ ლე ბის მი ერ მო წო დე ბულ ინ ფორ მა ცი ას ნაკ ლე ბად ენ დო ბი ან. ამას თან, მომ ხმა-
რებ ლე ბის უმე ტე სო ბას მოს წონს სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე კომ პა ნი ე ბის მი ერ შე მო-
თა ვა ზე ბუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის ხერ ხე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა, რაც მათ ყიდ ვის შე სა ხებ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბას უად ვი ლებს. 

კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ მომ ხმა რე ბელ თა უმ რავ ლე სო ბა (61,4%) პერ სო ნა ლუ რი 
გა ყიდ ვის მი მართ ნე იტ რა ლურ და მო კი დე ბუ ლე ბას იჩენს. ამის ძი რი თად მი ზე ზად 
და სა ხე ლე ბუ ლი მომ ხმა რებ ლე ბის 71% მი იჩ ნევს იმ ფაქტს, რომ ყიდ ვის შე სა ხებ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბას და მო უ კი დებ ლად ღე ბუ ლობს, ხო ლო 29% თვლის, რომ პერ სო-
ნა ლუ რი გა ყიდ ვა მას ზე ემო ცი ურ გავ ლე ნას არ ახ დენს. პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის 
მი მართ და დე ბი თად არის გან წყო ბი ლი გა მო კითხ ულ თა 32%. ასე თი და მო კი დე ბუ-
ლე ბის ძი რი თად მი ზე ზად და დე ბი თად გან წყო ბი ლი მომ ხმა რებ ლე ბის უმე ტე სო ბა 
(30,2%) ასა ხე ლებს პრო დუქ ტის შე სა ხებ სა სარ გებ ლო ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბას, 
26% – ყიდ ვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში დახ მა რე ბას, 22,7% – სხვა კომ-
პა ნი ე ბის შე მო თა ვა ზე ბებ თან შე და რე ბით კონ კრე ტუ ლი პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვე ბის 
და მა ტე ბით უპი რა ტე სო ბას, 21,2% – კო მუ ნი კა ცი ის ამ ხერ ხის მი მართ და ინ ტე რე სე-
ბას. პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის მი მართ ნე გა ტი უ რა დაა გან წყო ბი ლი გა მო კითხ ულ თა 
6,6%. ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბის ძი რი თად მი ზე ზე ბად სა ხელ დე ბა ის გა რე მო ე ბა, 
რომ პი რად შე მო თა ვა ზე ბებს რეს პონ დენ ტთა 31,6% დამ ღლე ლად და უინ ტე რე სოდ 
თვლის, 28% – არ ენ დო ბა, 26,1% – უსარ გებ ლოდ მი იჩ ნევს, ხო ლო 13%-ს ის, უბ-
რა ლოდ, აღი ზი ა ნებს. 

კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რომ პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვით მო წო დე ბულ 
ინ ფორ მა ცი ას სრუ ლად ენ დო ბა გა მო კითხ ულ თა ყვე ლა ზე მცი რე რა ო დე ნო ბა (4,4%) 
და მას ყიდ ვის დროს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში აქ ტი უ რად იყე ნებს. ასეთ ინ ფორ-
მა ცი ას უმე ტეს შემ თხვე ვა ში ენ დო ბა რეს პონ დენ ტთა 17%, ზოგ ჯერ ენ დო ბა 43,7%, 
იშ ვი ა თად ენ დო ბა 29,2% და სა ერ თოდ არ ენ დო ბა 4,4%. რაც შე ე ხე ბა პერ სო ნა-
ლუ რი გა ყიდ ვით მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ნდო ბის გან მსაზღ ვრელ ფაქ ტო რებს, 
აღ მოჩ ნდა, რომ რეს პონ დენ ტე ბის უმე ტე სო ბა (36,2%) ასეთ ინ ფორ მა ცი ას ენ დო ბა 
იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა იგი ლო გი კუ რი და და სა ბუ თე ბუ ლი ა, 23,2% – რო ცა შე მო-
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თა ვა ზე ბუ ლი პრო დუქ ტი ნაც ნო ბი ა, 20,1% – რო ცა შე მომ თა ვა ზე ბე ლი კომ პა ნია 
ნაც ნო ბია და 20,5% – რო ცა შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ბრენ დი ნაც ნო ბი ა. პერ სო ნა ლუ რი 
გა ყიდ ვით მო წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი მართ უნ დობ ლო ბას კი რეს პონ დენ ტე ბი 
შემ დეგ ნა ი რად გა მო ხა ტა ვენ: უმ რავ ლე სო ბა (55,4%) ასეთ ინ ფორ მა ცი ას არ ენ დო ბა 
მა შინ, რო ცა იგი ალო გი კუ რი და და უ სა ბუ თე ბე ლი ა, 16,5% – რო ცა პერ სო ნა ლუ რი 
გა ყიდ ვით შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პრო დუქ ტი უც ნო ბი ა, 16,1% – რო ცა პერ სო ნა ლუ რი 
გა ყიდ ვის შე მომ თა ვა ზე ბე ლი კომ პა ნია უც ნო ბია და 11,9% – რო ცა პერ სო ნა ლუ რი 
გა ყიდ ვით შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ბრენ დი უც ნო ბი ა. 

მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის სფე რო ში
 არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის შე ფა სე ბა

ნა ხა ზი 3

მარ კე ტინ გულ მა კვლე ვამ ცხად ყო, რომ მომ ხმა რებ ლე ბი პერ სო ნა ლუ რი გა-
ყიდ ვის ცალ კე ულ მა ხა სი ა თე ბელს გან სხვა ვე ბუ ლად აფა სე ბენ (იხ. ნახ. 4). რო გორც 
აღ მოჩ ნდა, ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბა ფიქ რობს, რომ პერ სო ნა ლუ-
რი გა ყიდ ვა იპყ რობს ყუ რადღ ე ბას და იძ ლე ვა ძი რი თად მე სი ჯებს. რეს პონ დენ ტე ბი 
ასე ვე ნა წი ლობ რივ ან სრუ ლად თან ხმდე ბი ან იმა ზე, რომ მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი-
კა ცი ის ეს სა ხე იწ ვევს და ინ ტე რე სე ბას, აქე ზებს მყიდ ვე ლებს და მათ ქცე ვა ზე გავ-
ლე ნას ახ დენს. თუმ ცა, აღ სა ნიშ ნა ვია ის გა რე მო ე ბაც, რომ პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვა 
მომ ხმა რებ ლებს ყიდ ვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში ნაკ ლე ბად ეხ მა რე ბა. 
კერ ძოდ, გა მო კითხ ულ თა 6,8% ფიქ რობს, რომ პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვა ყიდ ვის შე-
სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში არა სო დეს არ ეხ მა რე ბა, 56,8% ასეთ დახ მა რე ბას 
იშ ვი ა თად აღიქ ვამს, 21,6% – ხში რად, ხო ლო 12,3% – უმე ტეს წი ლად. საკ მა ოდ მცი-
რეა იმ მომ ხმა რე ბელ თა რა ო დე ნო ბა (2,3%), რო მელ საც ყიდ ვის შე სა ხებ გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბა ში პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვა ყო ველ თვის ეხ მა რე ბა. 
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მომ ხმა რებ ლე ბის მი ერ პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის ცალ კე უ ლი მა ხა სი ა თებ ლის შე ფა სე ბა

ნა ხა ზი 4

ჩა ტა რე ბუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვა სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, პერ სო ნა ლუ რი გა-
ყიდ ვი სად მი და მო კი დე ბუ ლე ბის თვალ საზ რი სით, გა მოვ ყოთ მომ ხმა რე ბელ თა ტი პე-
ბი, რომ ლე ბიც, შე საძ ლე ბე ლი ა, მარ კე ტო ლო გებ მა გა მო ი ყე ნონ მიზ ნობ რივ სეგ მენ-
ტე ბად და მათ ზე მო ახ დი ნი ონ თა ვი ან თი პრო დუქ ტე ბის შე თა ვა ზე ბა. ასე თი სეგ მენ-
ტე ბი ა:

 მომ ხმა რებ ლე ბი, რომ ლებ საც ახა სი ა თებთ მა ღა ლი მყიდ ვე ლო ბი თი აქ ტი ვო-
ბა და, რო გორც წე სი, პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის მი მართ დიდ და ინ ტე რე სე ბას იჩე-
ნენ. მათ თვის მთა ვა რია სა კუ თა რი სტა ტუ სი სა და იმი ჯის ფორ მი რე ბა. ასეთ მომ-
ხმა რებ ლებს აქვთ მა ღა ლი შე მო სავ ლე ბი, იზი დავთ ორი გი ნა ლუ რი შე მო თა ვა ზე ბე ბი, 
რის თვი საც, სხვებ თან შე და რე ბით, მეტს იხ დი ან. შე სა ბა მი სად, ისი ნი პერ სო ნა ლუ რი 
გა ყიდ ვის წარ მო მად გენ ლებს მკაცრ მოთხ ოვ ნებს უყე ნე ბენ. ამი ტომ ამ ტი პის მომ-
ხმა რებ ლებ თან ურ თი ერ თო ბი სას ხა ზი უნ და გა ეს ვას შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პრო დუქ ტის 
გან სა კუთ რე ბუ ლო ბას. ასე თი მომ ხმა რებ ლე ბი ყვე ლა ასა კობ რივ ჯგუფ ში ა.

 მომ ხმა რებ ლე ბი, რომ ლებ საც გა აჩ ნი ათ პროგ რე სუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი და 
პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის წარ მო მად გენ ლე ბის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ პრო დუქტს 
სხვებ ზე ად რე იძე ნენ. მათ თვის მთა ვა რია შე მო თა ვა ზე ბის სი ახ ლე და ორი გი ნა ლო-
ბა. ესაა ყვე ლა ზე ახალ გაზ რდა (18-დან 25 წლამ დე ასა კის) მომ ხმა რე ბელ თა ჯგუ ფი.

 მომ ხმა რებ ლე ბი, რომ ლე ბიც კმა ყო ფილ ნი არი ან თა ვი ან თი მდგო მა რე ო ბით, 
მუდ მი ვად ინ ტე რეს დე ბი ან ბა ზარ ზე მიმ დი ნა რე სი ახ ლე ე ბით, თუმ ცა, პერ სო ნა ლუ რი 
გა ყიდ ვის წარ მო მად გენ ლე ბის შე მო თა ვა ზე ბებს შე და რე ბით ფრთხი ლად ეკი დე ბი ან. 
ასე თი მომ ხმა რებ ლე ბი პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის წარ მო მად გენ ლებ თან ურ თი ერ თო-
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ბებს კომ პა ნი ი სა და ბრენ დის იმი ჯის მი ხედ ვით ამ ყა რე ბენ. ამ ჯგუფ ში, ძი რი თა დად, 
შე დის სა შუ ა ლო შე მო სავ ლე ბის, 25-დან 40 წლამ დე ასა კის მომ ხმა რებ ლე ბი.

 მომ ხმა რებ ლე ბი, რომ ლებ საც ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სურ ვი ლე ბი, გე მოვ ნე ბა და
შე ხე დუ ლე ბა გა აჩ ნი ათ. მათ თვის მყიდ ვე ლო ბი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე აუ-
ცი ლე ბე ლია პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის წარ მო მად გენ ლებ თან ყვე ლა ფერ ში გარ კვე-
ვა. ისი ნი შერ ჩე უ ლი ბრენ დე ბი სად მი ყვე ლა ზე უფ რო ლო ი ა ლუ რე ბი არი ან, ამი ტომ 
საკ მა ოდ ფრთხი ლო ბენ და ცდი ლო ბენ, დარ წმუნ დნენ იმა ში, რომ შე მო თა ვა ზე ბულ 
პრო დუქ ტზე ფუ ლის და ხარ ჯვა ღირს. ესაა ყვე ლა ზე მრა ვალ რიცხ ო ვა ნი, სა შუ ა ლო-
ზე და ბა ლი შე მო სავ ლე ბის მქო ნე, 40-დან 60 წლამ დე ასა კის მომ ხმა რე ბელ თა ჯგუ-
ფი.

 მომ ხმა რებ ლე ბი, რო მელ თა მყიდ ვე ლო ბი თი უპი რა ტე სო ბე ბი პერ სო ნა ლურ
გა ყიდ ვას თან მი მარ თე ბით გა მოკ ვე თი ლი არა ა. მათ თვის სი ახ ლეს მნიშ ვნე ლო ბა არა 
აქვს. ისი ნი პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვით შე მო თა ვა ზე ბულ პრო დუქ ტებს იშ ვი ა თად იძე-
ნენ, ორი ენ ტი რე ბულ ნი არი ან იაფ ფა სი ან პრო დუქ ტებ ზე და პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ-
ვის წარ მო მად გენ ლე ბის მი მართ გულ გრილ და მო კი დე ბუ ლე ბას იჩე ნენ. გა მო კითხ-
უ ლი მომ ხმა რებ ლე ბი დან, მყიდ ვე ლო ბი თი ქცე ვის თვალ საზ რი სით, ესაა ყვე ლა ზე 
უფ რო მდგრა დი, და ბა ლი შე მო სავ ლე ბის მქო ნე, ძი რი თა დად, 60 წელს გა და ცი ლე-
ბუ ლი ასა კის მომ ხმა რე ბელ თა ჯგუ ფი.

ზე მოთ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი H1 ჰი პო თე ზის და სამ ტკი ცებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ One 
Way ANOVA F-Test. პირ ველ რიგ ში და ვად გი ნეთ, თუ რამ დე ნად მოქ მე დებს და-
ინ ტე რე სე ბა პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ მომ ხმა რებ ლე ბის გათ ვით ცნო ბი ე-
რე ბა ზე (იხ. ცხრი ლი 1). დის პერ სი ულ მა ანა ლიზ მა გვიჩ ვე ნა, რომ და ინ ტე რე სე ბა 
მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა შობს პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ მომ ხმა რებ ლე ბის 
გათ ვით ცნო ბი ე რე ბა ში (F=5.040, p=0. 001). 

პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ მომ ხმა რებ ლე ბის გათ ვით ცნო ბი ე რე ბა ზე და ინ ტე რე სე ბის 
გავ ლე ნის დის პერ სი უ ლი ანა ლი ზი

ცხრი ლი 1
დამოკიდებული ცვლადი: პერსონალური გაყიდვის შესახებ გათვითცნობიერება 

კვადრატების 
ჯამი

df
საშუალო 
კვადრატი

F p

დაინტერესება 8.241 4 2.060 5.040 .001 

ცდომილება 367.532 899 .409

დისპერსიულმა ანალიზმა ასევე გვიჩვენა, რომ პერსონალური გაყიდვის 
შესახებ გათვითცნობიერება მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს მომხმარებლების 
მყიდველობით ქცევაზე (F=2.034, p=0. 000) (იხ. ცხრილი 2).
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მომხმარებლების მყიდველობით ქცევაზე პერსონალური გაყიდვის შესახებ 
გათვითცნობიერების გავლენის დისპერსიული ანალიზი

ცხრილი 2
დამოკიდებული ცვლადი: მყიდველობითი ქცევა

კვადრატების 
ჯამი df საშუალო 

კვადრატი F p

გათვითცნობიერება 61.524 74 .831 2.034 .000
ცდომილება 367.532 899 .409
 
შემ დგომ ეტაპ ზე გა მო ვიკ ვლი ეთ, თუ რა გავ ლე ნას ახ დენს პერ სო ნა ლუ რი გა-

ყიდ ვის მი მართ სან დო ო ბა მომ ხმა რებ ლე ბის მყიდ ვე ლო ბით ქცე ვა ზე (იხ. ცხრი ლი 
3). აღ მოჩ ნდა, რომ პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის მი მართ სან დო ო ბის გავ ლე ნა ამ შემ-
თხვე ვა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია (F = 5.430, p=0.000). 

მომ ხმა რებ ლე ბის მყიდ ვე ლო ბით ქცე ვა ზე პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის მი მართ სან დო ო ბის 
გავ ლე ნის დის პერ სი უ ლი ანა ლი ზი

ცხრი ლი 3
დამოკიდებული ცვლადი: მყიდველობითი ქცევა

კვადრატების 
ჯამი df საშუალო 

კვადრატი F p

სანდოობა 8.880 4 2.220 5.430 .000 
ცდომილება 367.532 899 .409

სა ბო ლო ოდ, და ვად გი ნეთ, მოქ მე დებს თუ არა პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის მი-
მართ კმა ყო ფი ლე ბა მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვა ზე. აღ მოჩ ნდა, რომ ასე თი გავ ლე ნა საკ-
მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია (F=1170.550, p=0.000) (იხ. ცხრი ლი 4).

მომ ხმა რე ბელ თა ქცე ვა ზე პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის მი მართ კმა ყო ფი ლე ბის გავ ლე ნის 
დის პერ სი უ ლი ანა ლი ზი

ცხრი ლი 4
დამოკიდებული ცვლადი: მყიდველობითი ქცევა

კვადრატების 
ჯამი df საშუალო 

კვადრატი F p

კმაყოფილება 478.548 1 478.548 1170.550 .000
ცდომილება 367.532 899 .409
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დასკვნები

ჩვენ მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი მარ კე ტინ გუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
შე იძ ლე ბა გა ვა კე თოთ დას კვნე ბი, რომ ლე ბიც პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის მი მართ ქარ-
თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბას გა მო ხა ტავს:

  ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს ზო გა დი წარ მოდ გე ნა 
აქვს პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ, თუმ ცა, ამ სა კითხ ით მა თი და ინ ტე რე სე ბის, 
გათ ვით ცნო ბი ე რე ბის, სან დო ო ბი სა და კმა ყო ფი ლე ბის დო ნე ბი სა შუ ა ლო ა. ამას თან, 
პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის ინო ვა ცი უ რი ხერ ხე ბის შე სა ხებ ყვე ლა ზე მე ტად ინ ფორ მი-
რე ბუ ლია ახალ გაზ რდა თა ო ბა.

  ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე ბის უმე ტე სო ბა პერ სო ნა ლურ გა ყიდ ვას აღიქ ვამს, 
რო გორც ემო ცი ურ ზე მოქ მე დე ბას, რაც მათ კონ კრე ტუ ლი კომ პა ნი ის პრო დუქ ტის 
შე ძე ნის კენ უბიძ გებს. ამი ტომ მათ თვის მთა ვა რია პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვით მი ღე ბუ-
ლი ინ ფორ მა ცი ის სან დო ო ბა და გა სა გე ბად გად მო ცე მა.

  პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას ქარ თვე ლი მომ ხმა რებ ლე-
ბი, ძი რი თა დად, ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით იღე ბენ. ამ მხრივ დიდ როლს თა მა შობს 
აგ რეთ ვე მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ა ლე ბე ბი და ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც პერ-
სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვით არი ან და კა ვე ბულ ნი. ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ე ბი დან კი ქარ თვე-
ლი მომ ხმა რებ ლე ბი, უმე ტეს წი ლად, ახ ლობ ლე ბის მო საზ რე ბებს ენ დო ბი ან.

  სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის ცვლი ლე ბა გავ-
ლე ნას ახ დენს პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის შე სა ხებ მომ ხმა რე ბელ თა შე ფა სე ბა ზე. ისი ნი 
სა ქარ თვე ლო ში პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის სფე რო ში არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბას კრი-
ტი კუ ლად აფა სე ბენ. მომ ხმა რე ბელ თა უმე ტე სო ბა სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე გან ხორ-
ცი ე ლე ბულ პერ სო ნა ლურ გა ყიდ ვას მი იჩ ნევს, რო გორც კომ პა ნი ის მი ერ მო გე ბის 
გაზ რდის მიზ ნით წარ მარ თულ ქმე დე ბას და არა მათ ინ ტე რე სებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ 
საქ მი ა ნო ბას. ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბა არა სა ხარ ბი ე ლოა იმ კომ პა ნი ე ბი სათ ვის, 
რომ ლე ბიც პერ სო ნა ლურ გა ყიდ ვას პრო დუქ ტის ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბის, არ სე-
ბუ ლი მომ ხმა რებ ლე ბის წა ხა ლი სე ბის ან ახა ლი მომ ხმა რებ ლე ბის მო ზიდ ვის მიზ ნით 
ახორ ცი ე ლე ბენ.

ამ რი გად, ჩა ტა რე ბულ მა მარ კე ტინ გულ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ სა ქარ თვე ლოს 
ბა ზარ ზე პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის მი მართ არ სე ბობს მომ ხმა რე ბელ თა არა სა ხარ ბი-
ე ლო და მო კი დე ბუ ლე ბა, შე იმ ჩნე ვა უამ რა ვი ხარ ვე ზი, რაც მარ კე ტინ გუ ლი კო მუ ნი-
კა ცი ის ამ ინ სტრუ მენ ტის წარ მა ტე ბით გა მო ყე ნე ბას აფერ ხებს. ამი ტომ კომ პა ნი ე ბი, 
რომ ლე ბიც პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვით არი ან და კა ვე ბუ ლი, დიდ ყუ რადღ ე ბას უნ-
და უთ მობ დნენ მათ მი ერ შე თა ვა ზე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სან დო ო ბის წარ მო ჩე ნას. 
ამას თან, პერ სო ნა ლუ რი გამ ყიდ ვე ლის მი ერ გა კე თე ბუ ლი შე თა ვა ზე ბა უნ და იყოს 
მომ ხმა რებ ლე ბი სათ ვის ინ ფორ მა ცი ის მაქ სი მა ლუ რად მიმ ცე მი, ხო ლო თვი თონ შე-
თა ვა ზე ბუ ლი პრო დუქ ცია უნ და და უ კავ შირ დეს რა ი მე სი ახ ლეს ან წა მა ხა ლი სე ბელ 
აქ ცი ებს, რაც მათ მი მართ და ინ ტე რე სე ბას საგ რძნობ ლად გაზ რდის. 
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წი ნამ დე ბა რე კვლე ვა წარ მო ად გენს სა ფუძ ველს სა ქარ თვე ლოს ბა ზარ ზე პერ-
სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვის გა უმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით ობი ექ ტუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ღე ბი სა 
და შე სა ბა მი სი სა მომ ხმა რებ ლო მოთხ ოვ ნის შემ დგო მი შეს წავ ლი სათ ვის. კვლე ვის 
შე დე გე ბი სა სარ გებ ლოა სა ქარ თვე ლოს ბიზ ნე სის სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა-
ნე ბი სათ ვის პერ სო ნა ლუ რი გა ყიდ ვი სად მი მომ ხმა რე ბელ თა და მო კი დე ბუ ლე ბის შე-
სა ხებ მარ კე ტინ გუ ლი ხედ ვის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სათ ვის, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას მისცემს 
მათ, გაიგონ და განვჭვრიტონ ადგილობრივი ბაზრის განვითარების ძირითადი 
ტენდენციები.
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The article analyzes the main directions of using marketing communications, in 
which special attention is paid to the role and modern approaches to personal selling. 
To determine the attitude of Georgian consumers to personal selling, conducted 
a marketing research. On the basis of the research identifi ed levels of interest, 
awareness, reliability and satisfaction of Georgian consumers about a personal 
selling. Established also the frequencies of interest and reliability of consumers on 
information about personal selling. The article refl ects the assessments of both the 
current situation and individual characteristics of personal selling on the Georgian 
market. From the point of view of the relation to personal selling, in the work are 
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identifi ed the main types of consumers. In the paper is given a dispersion analysis 
of the impact of interest on consumer awareness about personal selling, as well as 
the infl uence of awareness, reliability and satisfaction consumers about personal 
selling on buying behavior. On the basis of the conducted study, conclusions have 
been drawn that give a possibility of marketing vision on the attitude of the Georgian 
consumers towards personal selling.
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სტუდენტთა სწავლის პროცესში
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თსუ-ის ასოცირებული პროფესორი
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საქართველოში ეკონომიკური პროფილის უმაღლესი განათლების 
პროგრესული განვითარებისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია თანამედროვე 
ორგანიზაციულ-მეთოდური ტექნოლოგიების აქტუალური თეორიულ-
მეთოდოლოგიური და პრაქტიკულ-გამოყენებითი საკითხების კვლევა. 
სწავლების მეთოდი გულისხმობს სტუდენტებთან პედაგოგის მუშაობის 
ხერხს, რომლის მეშვეობითაც ხდება შესასწავლი დისციპლინის ოპტიმალური 
გადაცემა და ათვისება. აუცილებელია მეცნიერული კვლევებისა და 
საგანმანათლებლო პრაქტიკის უახლესი მიღწევების მიზანმიმართული, 
საყოველთაო და რეგულარული გამოყენების გაფართოება სტუდენტთა 
სწავლების პროცესში. შესაბამისად, სტატიაში განხილულია შემდეგი 
საკითხები: დიდაქტიკური მეთოდოლოგია და ეკონომიკური დისციპლინების 
სწავლების მეთოდიკა; ავტორის საქმიანობა თანამედროვე ორგანიზაციულ-
მეთოდური ტექნოლოგიების კვლევისა და გამოყენების მიმართულებით; 
სტუდენტთა მოსაზრებები ურთიერთგამოკითხვის მეთოდის ეფექტურობისა 
და საჭიროების შესახებ.

საკვანძო სიტყვები:  პედაგოგიკა; დიდაქტიკა; სწავლების თანამედროვე 
მეთოდები; ეკონომიკის სწავლების მეთოდიკა; ურთიერთგამოკითხვა; 
სტუდენტთა მოსაზრებები ურთიერთგამოკითხვის მეთოდზე; სტუდენტი 
ლექტორის როლში. 

სა ქარ თვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი პრო ფი ლის უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის  პროგ რე-
სუ ლი გან ვი თა რე ბის თვის უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია თა ნა მედ რო ვე ორ გა ნი ზა ცი-
ულ -მე თო დუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის აქ ტუ ა ლუ რი სა კითხ ე ბის კვლე ვა. აუ ცი ლე ბე ლია 
მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვი სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო პრაქ ტი კის უახ ლე სი მიღ წე ვე ბის მი-
ზან მი მარ თუ ლი, სა ყო ველ თაო და რე გუ ლა რუ ლი გა მო ყე ნე ბის გა ფარ თო ე ბა სტუ-
დენ ტთა სწავ ლე ბის პრო ცეს ში.

პირ და პირ უნ და ით ქვას, რომ სა ქარ თვე ლო ში ეკო ნო მი კუ რი პრო ფი ლის სტუ-
დენ ტთა სწავ ლე ბის პრო ცეს ში თა ნა მედ რო ვე ორ გა ნი ზა ცი ულ -მე თო დუ რი ტექ ნო-
ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი უ რი და პრაგ მა ტულ -გა მო ყე ნე ბი-
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თი სა კითხ ე ბის კვლე ვას და სი ახ ლე ე ბის სა ყო ველ თაო და ნერ გვას ნაკ ლე ბი ყუ რადღ-
ე ბა ეთ მო ბა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ჩვენ ში მცი რეა ასეთ კვლე ვებ თან და კავ ში რე ბუ-
ლი მო ნოგ რა ფი ე ბი, სა მეც ნი ე რო სტა ტი ე ბი და შე სა ბა მი სი პრაქ ტი კუ ლი საქ მი ა ნო ბა. 

არ სე ბუ ლი ქარ თუ ლე ნო ვა ნი ლი ტე რა ტუ რი დან აღ სა ნიშ ნა ვია ავ თან დილ ასა-
თი ა ნის მო ნოგ რა ფია – „უ მაღ ლე სი სკო ლის პე და გო გი კა~ [1]. ყუ რადღ ე ბას იმ სა ხუ-
რებს, აგ რეთ ვე ქარ თუ ლე ნო ვა ნი წყა რო ე ბი [2-10, 12-14]. სტა ტი ის მიზ ნი დან გა-
მომ დი ნა რე, შე ვის წავ ლეთ თე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი წყა რო ე-
ბიც [16-22].

სტა ტი ა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი გვაქვს, აგ რეთ ვე, ჩვენ მი ერ ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის 
მე თო დის და ნერ გვის შე დე გე ბის შე სა ხებ სტუ დენ ტთა მო საზ რე ბე ბის ამ სახ ვე ლი მა-
სა ლე ბი [11].

ნაშ რო მის მი ზა ნი ა:
 მსჯე ლო ბა სტუ დენ ტთა სწავ ლე ბის თა ნა მედ რო ვე ორ გა ნი ზა ცი ულ -მე თო-

დუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის აქ ტუ ა ლუ რი თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი უ რი სა კითხ ე ბის შე-
სა ხებ;

 სწავ ლე ბის ინ ტე რაქ ტი უ ლი, თა ნამ შრომ ლო ბი თი ორ გა ნი ზა ცი უ ლი ფორ მის
– ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დის ავ ტო რი სე უ ლი გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტუ რო ბის შეს-
წავ ლის სა ფუძ ველ ზე მი სი და ნერ გვის გა ფარ თო ე ბის სა ჭი რო ე ბი სა და შე საძ ლებ ლო-
ბის წარ მო ჩე ნა.

ნაშ რო მი ორი გი ნა ლუ რია და სი ახ ლეს წა მო ად გენს ქარ თუ ლი სა მეც ნი ე რო- 
პე და გო გი უ რი ეკო ნო მი კუ რი სა ზო გა დო ე ბი სათ ვის. მას ში გად მო ცე მუ ლია ავ ტო-
რი სე უ ლი ხედ ვე ბი უმაღ ლე სი ეკო ნო მი კუ რი გა ნათ ლე ბის სფე რო ში სწავ ლე ბის 
თა ნა მედ რო ვე ორ გა ნი ზა ცი ულ -მე თო დუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის აქ ტუ ა ლუ რი თე ო რი-
ულ -მე თო დო ლო გი უ რი და პრაქ ტი კულ -გა მო ყე ნე ბი თი სა კითხ ე ბის შე სა ხებ. ასე ვე, 
ასა ხუ ლია ურ თი ეთ გა მო კითხ ვის მე თო დის ავ ტო რი სე უ ლი გა მო ყე ნე ბის ეფექ ტუ რო-
ბის შეს წავ ლის სა ფუძ ველ ზე მი სი და ნერ გვის გა ფარ თო ე ბის სა ჭი რო ე ბა და შე საძ-
ლებ ლო ბა.

დიდაქტიკური მეთოდოლოგია და ეკონომიკური დისციპლინების 
სწავლების მეთოდიკა

ტერ მი ნი „მე თო დი“ (ბერძნ. methodos) რა ი მე მოვ ლე ნის კვლე ვის, შეც ნო ბის 
ხერხს ნიშ ნავს. ის ამას თან, არის წე სი რა ი მე საქ მი ა ნო ბა ში, მა გა ლი თად – სწავ ლე ბის 
მე თო დი. ხო ლო მე თო დი კა არის საქ მი ა ნო ბის პრაქ ტი კუ ლი გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის 
სა ჭი რო მე თო დე ბის, წე სე ბის ერ თობ ლი ო ბა. 

მე თო დი კა პე და გო გი კის, კერ ძოდ დი დაქ ტი კის ნა წი ლი ა, რო მე ლიც იკ-
ვლევს და გად მოს ცემს რო მე ლი მე დის ციპ ლი ნის (ჩვენს შემ თხვე ვა ში – ეკო ნო-
მი კუ რი დის ციპ ლი ნე ბის) სწავ ლე ბის მე თო დებს.

სწავ ლე ბის მე თო დი გუ ლის ხმობს სტუ დენ ტებ თან პე და გო გის მუ შა ო ბის ხერხს, 
რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც ხდე ბა შე სას წავ ლი დის ციპ ლი ნის ოპ ტი მა ლუ რი გა და ცე მა და 
ათ ვი სე ბა. 
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სწავ ლე ბის მე თო დი კა ში ჰარ მო ნი უ ლად უნ და იყოს შე ხა მე ბუ ლი სას წავ ლო 
პრო ცე სის თე ო რი უ ლი და პრაქ ტი კუ ლი სა კითხ ე ბი.

მე თო დი კა, რო გორც მეც ნი ე რე ბა იკ ვლევს და ად გენს სწავ ლე ბის ყვე ლა ზე 
მი ზან შე წო ნილ მე თო დებს. მი სი ინ ტე რე სე ბის სფე რო ში შე დის, აგ რეთ ვე, სწავ-
ლე ბის კერ ძო სა კითხ ე ბი და მი მარ თუ ლე ბე ბი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მე თო დი კა 
შე იძ ლე ბა იყოს:

 ზო გა დი, რო დე საც გა ნი ხი ლე ბა სწავ ლე ბის ისე თი ხერ ხე ბი, რომ ლე ბიც გა-
მო ი ყე ნე ბა ყვე ლა დის ციპ ლი ნის სწავ ლე ბის დროს;

 კერ ძო, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა რო მე ლი მე კონ კრე ტუ ლი საგ ნის სწავ ლე ბის 
პრო ცეს ში.

ფარ თო გა გე ბით, მე თო დი კა გუ ლის ხმობს საგ ნის სწავ ლე ბი სას გა მო ყე ნე ბუ ლი 
სხვა დას ხვაგ ვა რი ხერ ხე ბის ერ თობ ლი ო ბას. იგი პე და გო გი კის სპე ცი ა ლუ რი ნა წი-
ლი ა, რო მე ლიც იკ ვლევს და გა მო ი ყე ნებს სწავ ლე ბის წე სებს და ხერ ხებს.

ეკო ნო მი კუ რი დის ციპ ლი ნე ბის სწავ ლე ბის მე თო დი კა არის სა მეც ნი ე რო და 
სას წავ ლო დის ციპ ლი ნა, რო მე ლიც იკ ვლევს ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის პრო ცე სის 
კა ნონ ზო მი ე რე ბებს და წე სებს და სა ხავს ამ პრო ცე სის ოპ ტი მი ზა ცი ის გზებს 
უახ ლე სი მე თო დუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე.

ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბა მე ტად რთუ ლი და სა პა სუ ხის მგებ ლო პრო ცე სი ა, რომ-
ლის დროს აუ ცი ლებ ლად უნ და იქ ნეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ამ პრო ცეს ზე მოქ მე დი 
ში გა და გა რე ფაქ ტო რე ბის მთე ლი კომ პლექ სი. 

ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კა, რო გორც მეც ნი ე რე ბა მო წო დე ბუ ლია 
თე ო რი უ ლად გა ნა ზო გა დოს სა გან მა ნათ ლებ ლო მუ შა ო ბის პრაქ ტი კუ ლი გა მოც-
დი ლე ბა, მო ახ დი ნოს სა თა ნა დო პროგ ნო ზი რე ბა და შე მოგ ვთა ვა ზოს სწავ ლე ბის 
ისე თი მე თო დე ბი, რაც სრუ ლად უპა სუ ხებს ყვე ლა ზე უახ ლეს თა ნა მედ რო ვე 
მოთხ ოვ ნებს.

ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის პრო ცე სის კვლე ვა უნ და ემ ყა რე ბო დეს სხვა დას ხვა მეც-
ნი ე რე ბის (ე კო ნო მი კა, ფი ლო სო ფი ა, პე და გო გი კა, სა მარ თა ლი, ფსი ქო ლო გი ა, ეთი-
კა, ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი) მიღ წე ვე ბის ანა ლიზს და გან ზო გა დე ბას.

ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კა პირ და პირ უკავ შირ დე ბა ისე თი სა კითხ ე-
ბის და პრობ ლე მე ბის გა აზ რე ბას და გა დაჭ რას, რო გო რი ცა ა: ვის ვას წავ ლით? რა 
მიზ ნით ვას წავ ლით? რას ვას წავ ლით? რა დროს ვას წავ ლით? რო გორ ვას წავ ლით? 
რო გორ ის წავ ლონ?

ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კის უმ თავ რე სი ამო ცა ნაა უახ ლე სი მოთხ-
ოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად გა და არ ჩი ოს ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის ძი რი თა დი მო-
ნა ცე მე ბი, ისე მო აგ ვა როს ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბა, რომ სტუ დენ ტებ მა სას წავ ლო 
პრო ცეს ში მაქ სი მა ლუ რად ჩარ თუ ლო ბი სა და თა ნამ შრომ ლო ბი თი საქ მი ა ნო ბის 
მეშ ვე ო ბით მი ი ღონ ოპ ტი მა ლუ რი გა ნათ ლე ბა, აღ ზრდა, გან ვი თა რე ბა და ინ ტე-
ლექ ტუ ა ლურ -მე თო დუ რი ბა ზა მო მა ვალ ში ცოდ ნის მუდ მი ვი გა ნახ ლე ბი სა და 
სხვის თვის გა და ცე მი სათ ვის. 

ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის სა ფუძ ვლე ბის და კონ კრე ტუ ლი დის ციპ ლი ნე ბის 
სწავ ლე ბა -ათ ვი სე ბი სა და შემ დგო მი გა და ცე მის პრო ცე სის თვალ საზ რი სით, ეკო-
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ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კა ერ თ-ერ თი კერ ძო დი დაქ ტი კას წარ მო ად გენს. ის 
მიგ ვი თი თებს თუ რო გორ უნ და ის წავ ლე ბო დეს ეკო ნო მი კა სა უ კე თე სოდ და მო-
წო დე ბუ ლი ა:

 პე და გო გი უ რი მეც ნი ე რე ბის მიზ ნე ბის, ამო ცა ნე ბის და შე საძ ლებ ლო ბე ბის
მი ხედ ვით და ა მუ შა ოს შე სას წავ ლი მა სა ლის სის ტე მა და ში ნა არ სი;

 გა დაწყ ვი ტოს სპე ცი ფი კუ რი წმინ და პე და გო გი უ რი და დი დაქ ტი კურ -ტექ ნო-
ლო გი უ რი ამო ცა ნე ბი ეკო ნო მი კუ რი მეც ნი ე რე ბის ში ნა არ სობ რი ვი შე საძ ლებ ლო ბე-
ბი დან გა მომ დი ნა რე.

მე თო დი კამ ეკო ნო მი კა არა მარ ტო ში ნა არ სობ რი ვად უნ და გან საზღ ვროს, 
არა მედ და ად გი ნოს მი სი ში ნა არ სის გახ სნის სა უ კე თე სო ფორ მე ბიც. მე თო დი-
კის მეშ ვე ო ბით პე და გო გი აღ ჭურ ვი ლია ყვე ლა იმ სა შუ ა ლე ბით, რაც აუ ცი ლე ბე ლია 
ოპ ტი მა ლუ რი ეკო ნო მი კუ რი გა ნათ ლე ბი სათ ვის (დის ციპ ლი ნის ში ნა არ სი, ცოდ ნა, 
უნა რი, სწავ ლე ბის პე და გო გი ურ -დი დაქ ტი კუ რი და ორ გა ნი ზა ცი ულ -მე თო დუ რი სა-
შუ ა ლე ბე ბი).

ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის პრო ცე სი უნ და ეყ რდნო ბო დეს ისეთ დი დაქ ტი კურ 
პრინ ცი პებს, რო გო რი ცა ა: სწავ ლე ბის მეც ნი ე რუ ლო ბა; შეგ ნე ბუ ლო ბა და აქ ტი უ-
რო ბა; სის ტე მუ რო ბა და თან მიმ დევ რუ ლო ბა; თვალ სა ჩი ნო ე ბა; ცოდ ნის მტკი ცედ 
შეთ ვი სე ბა; მი საწ ვდო მო ბა და და საძ ლე ვო ბა; სტუ დენ ტი სად მი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
მიდ გო მა. ამას თან, უნ და გა მო ი ყე ნე ბო დეს სწავ ლე ბის შემ დე გი წე სე ბი: ნაც ნო ბი-
დან უც ნო ბი სა კენ; ახ ლო ბე ლი დან შო რე უ ლი სა კენ; ად ვი ლი დან ძნე ლი სა კენ; მარ ტი-
ვი დან რთუ ლი სა კენ; კონ კრე ტუ ლი დან ზო გა დი სა კენ.

ზე მო აღ წე რი ლი თვალ ნათ ლივ გვიჩ ვე ნებს, რომ ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის 
თე ო რი ა სა და პრაქ ტი კა ში გა დამ წყვეტ როლს სწო რედ მე თო დი კა ას რუ ლებს. 

ამ სფე რო ში ჩვენ ში ბევ რი რამ არის მო საგ ვა რე ბე ლი. პირ ველ რიგ ში, აუ-
ცი ლე ბე ლია ტრა დი ცი უ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე 
უახ ლე სი და სავ ლუ რი სას წავ ლო ტექ ნო ლო გი ე ბის შეს წავ ლა- და ნერ გვა ზე სა-
ყო ველ თაო გა დას ვლა. ეს ისე თი მი მარ თუ ლე ბა ა, რომ ლის პრაქ ტი კუ ლი გან ხორ-
ცი ე ლე ბა აუ ცი ლებ ლად არ მო ითხ ოვს სპე ცი ა ლუ რი სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბის მი-
ღე ბას, ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ ვას და პე და გოგ თა კვა ლი ფი კა ცი ის რა დი კა ლურ და 
ძვი რადღ ი რე ბულ შეც ვლა -ა მაღ ლე ბას.

ავტორის საქმიანობა თანამედროვე ორგანიზაციულ-მეთოდური 
ტექნოლოგიების კვლევისა და გამოყენების მიმართულებით 

თსუ -ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე სხვა დას ხვა დის ციპ ლი ნის 
სწავ ლე ბის პრო ცეს ში თა ნა მედ რო ვე მე თო დი კის (ლექ ცი ის ჩა ტა რე ბა ინ დუქ ცი ის მე-
თო დით, პრო ექ ტე ბის მე თო დი, შემ თხვე ვის /ქე ი სის ანა ლი ზი, ურ თი ერ თგა მო კითხ ვა) 
გა მო ყე ნე ბა ჩვენ და ვიწყ ეთ 1996 წლი დან. 

ახა ლი მე თო დე ბის ინ ტენ სი ურ გა მო ყე ნე ბა ზე ჩვენ გა და ვე დით 1998-1999 სას-
წავ ლო წლი დან, მას შემ დეგ, რაც ეკო ნო მი კის ლექ ტორ თა გაძ ლი ე რე ბულ ტრე ნინ გ-
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სე მი ნა რე ბის (1997-1998 სას წავ ლო წე ლი) სა ფუძ ველ ზე მი ვი ღეთ აშ შ-ის ეკო ნო მი-
კუ რი გა ნათ ლე ბის ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს (NCEE USA) ტრე ნერ თა ტრე ნე რის (Trainer 
of Trainers) სერ თი ფი კა ტი. 

2012 წელს, რო გორც ექ სპერ ტმა და ტრე ნერ თა ტრე ნერ მა, მო ვამ ზა დე 100-
ზე მე ტი ტრე ნე რი, რომ ლებ მაც სა ქარ თვე ლოს 20 ქა ლაქ ში 14 ათას მსმე ნელს ჩა-
უ ტა რეს სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტროს მი ერ ორ გა ნი-
ზე ბუ ლი „პრო ფე სი უ ლი გა დამ ზა დე ბი სა და პრო ფე სი უ ლი ორი ენ ტა ცი ის~ 2-თვი ა ნი 
ტრე ნინ გე ბი. ამას თან და კავ ში რე ბით მი ღე ბუ ლი გვაქვს სპე ცი ა ლუ რი სერ ტი ფი კა ტი. 

2000-2004 წლებ ში ფა კულ ტე ტის მა გის ტრა ტუ რა ში, ჩვენ მი ერ ვე შედ გე ნი-
ლი პროგ რა მით ვკითხ უ ლობ დით სა განს „ე კო ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კა~ 
[2, გვ. 27-29]. 

პროგ რა მა მო ი ცავ და 24 სა ათს (ლექ ცია – 12 სთ., სე მი ნა რი – 12 სთ) და 
შედ გე ბო და შემ დე გი თე მე ბის გან: 

1. ეკო ნო მი კა, რო გორც სა მეც ნი ე რო- პრაქ ტი კუ ლი და სას წავ ლო დის ციპ ლი ნა 
(ლექ ცია – 1 სთ., სე მი ნა რი – 1 სთ);

2. ეკო ნო მი კუ რი გა ნათ ლე ბის სის ტე მა (ლექ ცია – 1 სთ., სე მი ნა რი – 1 სთ); 
3. ეკო ნო მი კუ რი პე და გო გი კის და მე თო დი კის ზო გა დი სა ფუძ ვლე ბი (ლექ ცია 

– 2 სთ., სე მი ნა რი – 2 სთ); 
4. ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კა და თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბი (ლექ-

ცია – 8 სთ., სე მი ნა რი – 8 სთ).
აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აღ ნიშ ნულ პე რი ოდ ში ეკო ნო მი კუ რი პრო ფი ლის ფა კულ ტე-

ტებ ზე ყვე ლა სპე ცი ა ლო ბი სათ ვის ის წავ ლე ბო და ამ მი მარ თუ ლე ბის ორი დის ციპ ლი-
ნა: „უ მაღ ლე სი სკო ლის პე და გო გი კა~ და „ე კო ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კა~. ამას-
თან, ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის სპე ცი ა ლო ბის სტუ დენ ტე ბი და მა ტე ბით სწავ ლობ დენ 
პე და გო გი კას, პე და გო გი ურ ფსი ქო ლო გი ას, პო ლი ტე კო ნო მი ის სწავ ლე ბის მე თო დი-
კას და სხვ.

XX ს. 90-ა ნი წლე ბის ბო ლო დან, უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის პე და გო გი კა- დი დაქ-
ტი კის თე ო რი ულ -მე თო დო ლო გი უ რი ხა სი ა თი სა და ჩვე ნი შე სა ბა მი სი პრაქ ტი კუ ლი 
საქ მი ა ნო ბის ამ სახ ველ ინ ფორ მა ცი ას, სის ტე მა ტუ რად ვაქ ვეყ ნებთ სხვა დას ხვა წყა-
რო ში, რო მელ თა გან აღ სა ნიშ ნა ვია [2-10]. 

სტუ დენ ტთა მო საზ რე ბე ბი ინ ტე რაქ ტი უ ლი, თა ნამ შრომ ლო ბი თი 
ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დის ეფექ ტუ რო ბი სა და მი სი ფარ თოდ 

და ნერ გვის სა ჭი რო ე ბის შე სა ხებ

2002 წლი დან, თსუ -ის ეკო ნო მიკ სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტეტ ზე სხვა დას ხვა 
დის ციპ ლი ნის სწავ ლე ბის პრო ცეს ში, სე მი ნა რებ ზე თე მე ბის ჩა ბა რე ბი სას მუდ-
მი ვად ვი ყე ნებთ სტუ დენ ტზე ორი ენ ტი რე ბულ, ინ ტე რაქ ტი ულ, თა ნამ შრომ ლო-
ბით მე თო დი კას – „სტუ დენ ტთა ურ თი ერ თგა მო კითხ ვა~ (ურ თი ერ თგა მო კითხ ვა 



136

გიორგი შიხაშვილი

2-4 – კა ცი ან ჯგუ ფებ ში, ინ ტერ ვიუ წყვი ლებ ში, პე და გო გის /ლექ ტო რის რო ლი სტუ-
დენ ტე ბი სათ ვის, თე მა ტუ რი დის კუ სი ა).

2006 წლი დან და ვიწყ ეთ ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დის გა მო ყე ნე ბის შე-
სა ხებ სა სე მი ნა რო ჯგუ ფე ბის სტუ დენ ტთა ზე პი რი გა მო კითხ ვა და წე რი ლო ბი თი 
მო საზ რე ბე ბის შეკ რე ბა. გან ვლილ პე რი ოდ ში ზე პი რად აქვს გა მოთ ქმუ ლი თა ვი-
სი მო საზ რე ბა 1500-ზე მეტ სტუ დენტს, ხო ლო წე რი ლო ბი თი მო საზ რე ბა გად მო-
ცე მუ ლი აქვს 250-ზე მეტ სტუ დენტს

ამ მო საზ რე ბე ბის მცი რე ნა წი ლის გაც ნო ბი თაც კი მკა ფიო წარ მოდ გე ნა 
გვექ მნე ბა ჩვენ მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დი კის ეფექ ტუ რო ბი სა და სა ჭი რო ე-
ბის შე სა ხებ.

ქე თი კოლ ხი დაშ ვი ლი. 28.12.2008 წ.
ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დი ძა ლი ან პრაქ ტი კუ ლი ა. ჯერ ერ თი, ამით 

ვი გებთ დროს – ახ ლა მთელ ჯგუფს აქვს შე საძ ლებ ლო ბა ჩა ე ტი ოს იმა ვე დრო ში, 
რო მელ შიც რამ დე ნი მე სტუ დენ ტი თუ მო ას წრებ და ჩა ბა რე ბას. მე ო რე და დე ბი თი 
მხა რე ისა ა, რომ სტუ დენ ტებს უმუ შავ დე ბათ პე და გო გი უ რი აზ როვ ნე ბა. მე სა მე – 
ის, რომ რო დე საც ერ თი სტუ დენ ტი აბა რებს მე ო რეს რო მე ლი მე თე მას, რო მე ლიც 
მე ო რეს უკ ვე ჩა ბა რე ბუ ლი აქვს წი ნა ლექ ცი ა ზე, ამ შემ თხვე ვა ში ხდე ბა უკ ვე ნას წავ ლი 
მა სა ლის ერ თგვა რი გა მე ო რე ბა. მე ოთხე – ამ შემ თხვე ვა ში და ზე პი რე ბა გა მო რიცხ-
უ ლი ა. რო დე საც სტუ დენ ტი აბა რებს უშუ ა ლოდ ლექ ტორს, იგი უფ რო და ძა ბუ ლი ა. 
იმის ში შით, რომ არ შე ე შა ლოს რა მე, იგი ზე პი რად სწავ ლობს თე მას, ხო ლო რო დე-
საც აბა რებ თა ნა ტოლს, და ძა ბუ ლო ბა გა მო რიცხ უ ლი ა, ხარ უფ რო თა ვი სუფ ლად.

ქე თე ვან კო ბა ხი ძე. 16.11.2012 წ.
პირ ველ სე მი ნარ ზე, ამ მე თო დის გა მო ყე ნე ბის მე რე, ჩე მი თა ნა კურ სე ლე ბი 

მო უთ მენ ლად ელოდ ნენ შემ დეგ სე მი ნარს, რა თა მე ტი და მე ტი ეს წავ ლათ მე-
გობ რულ წრე ში. ეს ჩემ თვი საც სა სი ა მოვ ნო პრო ცე სი და სტი მუ ლის მომ ცე მი 
გახ და, რომ არ ცერ თი სე მი ნა რი არ გა მეც დი ნა.

ელ ზა ხე ლაშ ვი ლი. 25.05.2013 წ.
სე მი ნარ ზე ურ თი ერ თგა მო კითხ ვა და ლექ ტო რის რო ლის მორ გე ბა ხა სი ათ-

დე ბა რი გი უპი რა ტე სო ბით: 
1. დრო ის რა ცი ო ნა ლუ რად გა მო ყე ნე ბა – მო ცე მუ ლი მე თო დის სა შუ ა ლე ბით 

სე მი ნარ ზე, თე ო რი უ ლი მე ცა დი ნე ო ბის გარ და, შე საძ ლებ ლო ბა გვაქვს გან ვა ხორ ცი-
ე ლოთ პრაქ ტი კუ ლი სა მუ შა ო ე ბი, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნია პრო ფე სი ის და უფ ლე ბის-
თვის;

2. მე ტი თა ვი სუფ ლე ბა – ეს მე თო დი უნი ვერ სა ლუ რია სტუ დენ ტე ბის თვის, 
რად გან მათ აქვთ შე საძ ლებ ლო ბა უფ რო თა ვი სუფ ლად და და ძა ბუ ლო ბის გა რე შე 
გად მოს ცენ სა სე მი ნა რო თე მა;
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3. სა მარ თლი ა ნო ბა – სტუ დენტს ეკის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა სწო რად და სა მარ-
თლი ა ნად შე ა ფა სოს, იცის თუ არა თა ნა კურ სელ მა თე მა;

4. კონ ტრო ლი – მო ცე მუ ლი მე თო დი სტუ დენტს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს შე ა მოწ-
მოს სა კუ თა რი თა ვი, რამ დე ნად კარ გად ემ ზა დე ბა გა მოც დე ბის თვის და რო მელ თე-
მებ ზე უნ და გა ა მახ ვი ლოს ყუ რადღ ე ბა. 

5. კონ ცენ ტრა ცია – სტუ დენ ტი უფ რო მეტ ყუ რადღ ე ბას აქ ცევს, თუ რამ დე-
ნად კარ გად და მარ ტი ვად გად მოს ცემს თე მას, ამახ ვი ლებს ყუ რადღ ე ბას თა ნა კურ-
სე ლის მსჯე ლო ბა ზე და სა ჭი რო შემ თხვე ვა ში ერ თვე ბა დის კუ სი ა ში, რაც ხელს უწყ-
ობს თე მის უფ რო მყა რად შეს წავ ლას;

6. პა სუ ხის მგებ ლო ბა – სტუ დენ ტი, რო მე ლიც ირ გებს ლექ ტო რის როლს, პა-
სუ ხიმ გე ბე ლია რო გორც სა კუ თარ თავ თან, ასე ვე ლექ ტორ თან, რომ ნამ დვი ლად ჩა-
ი ბა რა სა სე მი ნა რო თე მა.

ირაკ ლი სვა ნი ძე. 2.06.2013 წ.
ჩემ თვის სა სი ა მოვ ნო ინო ვა ცია იყო ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დი, რო-

მელ საც შემ დე გი და დე ბი თი მო მენ ტე ბი ახა სი ა თებს: 
1. აღ ნიშ ნუ ლი მე თო დი სტუ დენ ტებს გვაძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, ვი ყოთ უფ რო 

გახ სნი ლე ბი, რად გან თა ნა ტო ლებ სა და მე გობ რებ თან უფ რო ად ვი ლია სა კუ თა რი 
აზ რის გად მო ცე მა, ვიდ რე და ფას თან;

2. მე თო დი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა სტუ დენ ტებ მა ერ თმა ნე თი უკეთ გა ვიც ნოთ 
და სწავ ლე ბის პრო ცე სი უფ რო სა სი ა მოვ ნო ხდე ბა;

3. სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, სა ჭი რო ე ბის დროს, გა მო კითხ ვა დის კუ სი ის სა ხით 
წა რი მარ თოს, რაც უფ რო მე ტი სარ გებ ლის მომ ტა ნი ა, ვიდ რე რუ ტი ნუ ლი სწავ-
ლე ბის პრო ცე სი;

4. ვუს მენთ ერ თმა ნეთს და გვი ვი თარ დე ბა მოს მე ნის კულ ტუ რა; 
5. ამას თა ნა ვე, თუ რო მე ლი მე სტუ დენ ტმა თე მა არ იცის, სა კუ თა რი თა ნა-

ტო ლი მის თვის ლექ ტო რის როლ ში გა მო დის, რაც ორი ვე მათ გა ნის თვის ძა ლი ან 
სა სარ გებ ლო ა;

6. არ იჩაგ რე ბი ან ის სტუ დენ ტე ბი, რო მე თაც და ფას თან გა მოს ვლის კომ-
პლექ სი აქვთ (პი რა დი გა მოც დი ლე ბი დან).

მთლი ა ნო ბა ში, მე ძა ლი ან მომ წონს ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დი და ვი-
სურ ვებ დი ყვე ლა სე მი ნარ ზე აღ ნიშ ნუ ლი ხერ ხით სწავ ლე ბას.

ნა თია ლე ლაშ ვი ლი. 14.12.2013 წ.
თა ნამ შრომ ლო ბი თი სწავ ლა- სწავ ლე ბის პრო ცეს ში ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის 

მე თო დის უპი რა ტე სო ბე ბი ა:
1. ერ თმა ნეთ თან მო ყო ლით სტუ დენ ტებს კომ პლექ სე ბი მო ეხ სნათ და სა კუ თა-

რი აზ რის გად მო ცე მა უფ რო უად ვილ დე ბათ; 
2. ვის წავ ლეთ ერ თმა ნე თის მოს მე ნა და რო ცა ერ თი ყვე ბა, სხვე ბი ცდი ლო ბენ 

ყუ რადღ ე ბა სხვა საგ ნებ ზე არ გა და ი ტა ნონ;
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3. ზო გი ერ თი სტუ დენ ტი, ვი საც არ უს წავ ლია სე მი ნა რი, იქ ვე სწავ ლობს თე მას
ან იგებს მის ში ნა არსს და შემ დეგ მი სი ათ ვი სე ბა გა ცი ლე ბით უად ვილ დე ბა; 

4. პი რა დად მე უკეთ მა მახ სოვ რდე ბა წა კითხ უ ლი, რო ცა ამას სხვას ვუხ სნი და
ვას წავ ლი;

5. ლექ ტო რის მი ერ გა მოცხ ა დე ბუ ლი ნდო ბა სტუ დენ ტებს სა შუ ა ლე ბას არ აძ-
ლევს მო იტყ უ ონ, რომ იცი ან სე მი ნა რი. ამას თან, ლექ ტო რი მუდ მი ვად აკონ ტრო-
ლებს ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის პრო ცესს;

6. ყვე ლა სტუ დენ ტის გა მო კითხ ვა ზე ნაკ ლე ბი დრო იხარ ჯე ბა და სე მი ნარ ზე
სა შუ ა ლე ბა გვაქვს ქე ი სე ბი და სხვა და ვა ლე ბე ბი გა ვა კე თოთ, რაც მე ტად პრო დუქ-
ტი უ ლი ა, ვიდ რე ყვე ლას გან ერ თი და იმა ვეს მოს მე ნა;

7. ასე თი მე თო დის (და ჯგუ ფუ რი და ვა ლე ბე ბის) სა შუ ა ლე ბით სტუ დენ ტებ მა
ერ თმა ნე თი უკეთ გა ვი ცა ნით. 

დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, ამ მე თო დის რო მე ლი მე და დე ბი თი მხა რე გა მომ რჩა, 
მაგ რამ აქე და ნაც შე მიძ ლია ვთქვა, რომ ურ თი ერ თგა მო კითხ ვი სას მი ნი მუმ, ზე-
მოთ ჩა მოთ ვლილ „7 კურ დღელს ვი ჭერთ ერ თდრო უ ლად~. 

მთვა რი სა ქვრი ვიშ ვი ლი. 10.05.2016 წ. 
არ სე ბობს სტუ დენ ტე ბის გარ კვე უ ლი კა ტე გო რი ა, რო მელ თაც დი დი აუ-

დი ტო რი ის წი ნა შე გა მოს ვლა და მო ყო ლა არ შე უძ ლი ათ, რად გან იბ ნე ვი ან და 
ავიწყ დე ბათ ყვე ლა ფე რი. ასე ვე არი ან სტუ დენ ტე ბი, რო მელ თაც პრობ ლე მე ბი აქვთ 
მეტყ ვე ლე ბას თან და ეუ ხერ ხუ ლე ბათ სა ჯა როდ თა ვი სი ნაკ ლის წარ მო ჩე ნა. ყვე ლა-
ფერ თან ერ თად გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია უცხ ო ე ლი სტუ დენ ტე ბიც, რომ ლე ბიც 
ქარ თუ ლად გა მარ თუ ლად ვერ სა უბ რო ბენ.

აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბის გა მო, ხშირ შემ თხვე ვა ში, სტუ დენ ტე ბი ვერ ამ ჟღავ-
ნე ბენ ცოდ ნას და და ბალ შე ფა სე ბას იღე ბენ, რაც უკ მა ყო ფი ლე ბი სა და უსა მარ თლო-
ბის შეგ რძნე ბას იწ ვევს სტუ დენ ტებ ში.

ურ თი ერ თგა მო კითხ ვას მე თო დის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად, სწავ ლის დო ნე 
საგ რძნობ ლად ამაღ ლდა ჯგუფ ში. მე ნეჯ მენ ტის ჯგუფ ში ყო ველ თვის აბ სო ლუ-
ტურ მა უმ რავ ლე სო ბამ იცის სე მი ნა რი, გაქ რა უხერ ხუ ლო ბის შეგ რძნე ბა, სტუ-
დენ ტე ბი ერ თმა ნეთს აბა რე ბენ თე მებს, სა უბ რო ბენ, მსჯე ლო ბენ, ცვლი ან იდე-
ებს და, რაც მთა ვა რი ა, არ ეში ნი ათ შეც დო მის დაშ ვე ბი სა, რად გა ნაც ჩვენ თან, 
ბა ტო ნი გი ორ გის წყა ლო ბით, შეც დო მე ბის გა მო კი არ ის ჯე ბი ან, არა მედ უფ რო 
მეტს სწავ ლო ბენ. გა მოც დებ ზეც ქუ ლე ბი საგ რძნობ ლად უფ რო მა ღა ლი იწე რე-
ბა, ვიდ რე სხვა საგ ნებ ში და სა ბო ლოო შე დე გი თაც ყვე ლა კმა ყო ფი ლი ა.

მინ და მად ლო ბა გა და გი ხა დოთ ასე თი მიდ გო მის თვის. ვი სურ ვებ დი, უფ რო 
მეტ მა ლექ ტორ მა მი მარ თოს ამ ხერხს, რაც ზო გა დად სწავ ლის დო ნის ამაღ ლე-
ბას შე უწყ ობს ხელს, არამ ხო ლოდ ჩვენს ფა კულ ტეტ ზე ან უნი ვერ სი ტეტ ში, არა-
მედ მთლი ა ნად სა ქარ თვე ლო ში.
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ანა ღამ ბა ში ძე. 25.05.2017 წ.
უკ ვე ორი წე ლია ვსწავ ლობ უნი ვერ სი ტეტ ში და სე მი ნა რებს ყო ველ თვის და ზე-

პი რე ბულს ვა ბა რებ დი ლექ ტორს ან კი დევ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა ცე მით. ჩემ თვის 
ბა ტო ნი გი ორ გის მე თო დი კა ინო ვა ცი უ რი და სა ინ ტე რე სო ა. ძა ლი ან კარ გი ა, 
რო დე საც მე გო ბარს ვუ ზი ა რებ ჩემს ცოდ ნას და ასე ვე ის მე მი ზი ა რებს თა ვი სას.

რო დე საც მე გო ბარს ვუყ ვე ბი მომ ზა დე ბულ თე მას, უფ რო თა ვი სუფ ლად 
ვსა უბ რობ უფ რო მე ტი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლი მახ სენ დე ბა და თუ რა მე და მა-
ვიწყ და, ის და ა მა ტებს და სა ბო ლო ოდ სრულ ყო ფილს ვხდით ჩვენ მი ერ ნას წავლ 
სე მი ნარს. 

შე იძ ლე ბა ბევ რმა იფიქ როს, რომ გა მოც დის თვის ცუ დია ასე თი მე თო დი კა, 
თა ვი დან ცო ტას მეც ვში შობ დი, გა მოც დას ნე ტავ რო გორ ჩა ვა ბა რებ მეთ ქი, მაგ-
რამ გა მოც და ში მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლა ავი ღე. ყვე ლა თე მის ახ ლი დან სწავ ლაც აღარ 
დამ ჭირ და და რო დე საც გა მოც და ზე ვწერ დი, ყვე ლა ფე რი მახ სენ დე ბო და. 

დას კვნე ბი და მო საზ რე ბე ბი გან სჯი სა და გა მო ყე ნე ბი სათ ვის

თავ და პირ ვე ლად გად მოვ ცემთ ჩვენს დას კვნებს და მო საზ რე ბებს
 აუ ცი ლე ბე ლია მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვი სა და სა გან მა ნათ ლებ ლო პრაქ ტი კის 

უახ ლე სი მიღ წე ვე ბის მი ზან მი მარ თუ ლი, სა ყო ველ თაო და რე გუ ლა რუ ლი გა მო ყე ნე-
ბის გა ფარ თო ე ბა სტუ დენ ტთა სწავ ლე ბის პრო ცეს ში;

 ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის პრო ცე სი უნ და ეყ რდნო ბო დეს უმ თავ რეს დი დაქ ტი-
კურ პრინ ცი პებს;

 ეკო ნო მი კუ რი დის ციპ ლი ნე ბის სწავ ლე ბის მე თო დი კა არის სა მეც ნი ე რო და 
სას წავ ლო დის ციპ ლი ნა, რო მე ლიც იკ ვლევს ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის პრო ცე სის კა-
ნონ ზო მი ე რე ბებს და წე სებს და სა ხავს ამ პრო ცე სის ოპ ტი მი ზა ცი ის გზებს უახ ლე სი 
ორ გა ნი ზა ცი ულ -მე თო დუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბის სა ფუძ ველ ზე;

 ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის მე თო დი კა, რო გორც მეც ნი ე რე ბა მო წო დე ბუ ლია 
თე ო რი უ ლად გა ნა ზო გა დოს სა გან მა ნათ ლებ ლო მუ შა ო ბის პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი-
ლე ბა, მო ახ დი ნოს სა თა ნა დო პროგ ნო ზი რე ბა და შე მოგ ვთა ვა ზოს სწავ ლე ბის ისე თი 
მე თო დე ბი, რაც სრუ ლად უპა სუ ხებს ყვე ლა ზე უახ ლეს თა ნა მედ რო ვე მოთხ ოვ ნებს;

 ეკო ნო მი კის სწავ ლე ბის თე ო რი ა სა და პრაქ ტი კა ში უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია მე-
თო დი კის რო ლი. მე თო დი კამ ეკო ნო მი კა არა მარ ტო ში ნა არ სობ რი ვად უნ და გა ამ-
დიდ როს, არა მედ და ად გი ნოს მი სი არ სის გახ სნის სა უ კე თე სო ფორ მე ბიც;

 აუ ცი ლე ბე ლი ა, ტრა დი ცი უ ლი გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის სა ფუძ-
ველ ზე, უახ ლე სი და სავ ლუ რი სას წავ ლო ორ გა ნი ზა ცი ულ -მე თო დუ რი ტექ ნო ლო გი ე-
ბის შეს წავ ლა- და ნერ გვა ზე სა ყო ველ თაო გა დას ვლა. 

2006 წლი დან მრა ვა ლი სტუ დენ ტის გა მო კითხ ვის შე დე გად შეგ რო ვი ლი, ქვე-
მოთ გად მო ცე მუ ლი, სტუ დენ ტთა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი დას კვნე ბი სა და მო საზ რე ბე ბის 
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გაც ნო ბა, თა ვის მხრივ, ნათ ლად გვი დას ტუ რებს ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დის 
ეფექ ტუ რო ბას და სა ჭი რო ე ბას:

 ურ თი ერ თგა მო კითხ ვა ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო, პრაქ ტი კუ ლი და ეფექ ტუ რი მე-
თო დია რო გორც სტუ დენ ტე ბის, ასე ვე ლექ ტო რე ბის თვის. ეს ლექ ტო რის მხრი დან 
ფუნ ქცი ე ბის დე ლე გი რე ბაა და სტუ დენ ტე ბის მო ტი ვა ცი ას უწყ ობს ხელს. ეს არის 
ლექ ტო რის მი ერ სა სე მი ნა რო დრო ის სწო რი მე ნე ჯე რუ ლი და გეგ მვა;

 ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის დროს სტუ დენ ტე ბი არი ან უფ რო მომ ზა დე ბუ ლე ბი
და მო ბი ლი ზე ბუ ლე ბი, რად გან მათ უწევთ თა ნა ტოლ თან ლექ ტო რის რო ლის მორ-
გე ბა და შე სა ბა მი სი პა სუ ხის მგებ ლო ბის აღე ბა. თუ რო მე ლი მე სტუ დენ ტმა თე მა არ 
იცის, თა ნა ტო ლი მის თვის ლექ ტო რის როლ ში გა მო დის, რაც ორი ვეს თვის ძა ლი ან 
სა სარ გებ ლო ა; 

 ეს სტუ დენ ტის თვის სა სი ა მოვ ნო პრო ცე სი და სტი მუ ლის მიმ ცე მი ა, რომ არ
გა აც დი ნოს სე მი ნა რე ბი. ურ თი ეთ რგა მო კითხ ვა სტუ დენ ტე ბის თვის დი დად სა ინ ტე-
რე სო და მრავ ლის მომ ცე მი ა, ვიდ რე და ფას თან ინ დი ვი დუ ა ლუ რად მო ყო ლა. მე თო-
დი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, სტუ დენ ტებ მა ერ თმა ნე თი უკეთ გა იც ნონ და სწავ ლე ბის 
პრო ცე სი უფ რო სა სი ა მოვ ნო ხდე ბა;

 ურ თი ერ თგა მო კითხ ვის მე თო დის გა მო ყე ნე ბის შე დე გად, სწავ ლის დო ნე
საგ რძნობ ლად ამაღ ლდა ჯგუფ ში. არ იჩაგ რე ბი ან ის სტუ დენ ტე ბი, რო მელ თაც და-
ფას თან გა მოს ვლის კომ პლექ სი აქვთ. მნიშ ვნე ლო ვა ნია მე თო დის რო ლი სტუ დენ-
ტებს შო რის კე თი ლის მყო ფე ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში, წარ მო შობს აზ-
რთა მრა ვალ ფე როვ ნე ბას, იძ ლე ვა დის კუ სი ის გა მარ თვის სა შუ ა ლე ბას. 

 მე თო დი შე სა ნიშ ნა ვია და სა სურ ვე ლია ყვე ლა სე მი ნარ ზე აღ ნიშ ნუ ლი ხერ-
ხით სწავ ლე ბა. მსგავ სი გა მო კითხ ვის მე თო დის და ნერ გვა მომ გე ბი ა ნი და სა სარ გებ-
ლო იქ ნე ბა ყვე ლა უნი ვერ სი ტე ტის თვის. კარ გი იქ ნე ბა, თუ ამ სა ხის სე მი ნა რე ბი ყვე-
ლა სა გან ში და ი ნერ გე ბა. ეს სწავ ლის დო ნის ამაღ ლე ბას შე უწყ ობს ხელს.

მთლი ა ნო ბა ში, სას წავ ლო პრო ცეს ში ინ ტე რაქ ტი უ ლი მე თო დე ბის გა მო ყე-
ნე ბა, ზე მოთ აღ წე რილ და დე ბით მო მენ ტებ თან ერ თად, გა ნა პი რო ბებს ლექ ტო-
რის პო ზი ცი ის ცვლი ლე ბას. ცოდ ნის მა ტა რე ბელ -გა დამ ცემ თან ერ თად ის გვევ-
ლი ნე ბა რო გორც სტუ დენ ტთა შე მეც ნე ბი თი საქ მი ა ნო ბის ორ გა ნი ზა ტო რი. 

სა თა ნა დოდ იც ვლე ბა ფსი ქო ლო გი ურ -ეს თე ტი კურ -ე თი კუ რი კლი მა ტი აუ-
დი ტო რი ა შიც, რო მე ლიც იქ ცე ვა პე და გო გი სა და სტუ დენ ტე ბის ერ თობ ლი ვი შე-
მოქ მე დე ბი თი მუ შა ო ბის ას პა რე ზად, რაც საგ რძნობ ლად ამაღ ლებს სწავ ლე ბა/ 
სწავ ლის ხა რისხს. 

სას წავ ლო პრო ცეს ში ორი და ინ ტე რე სე ბუ ლი, ურ თი ერ თგან მა პი რო ბე ბე ლი 
მხა რე – პე და გო გი და სტუ დენ ტი მო ნა წი ლე ობს. სწავ ლე ბის მა ღა ლი შე დე გი მა-
შინ იქ ნე ბა მიღ წე უ ლი, რო დე საც ორი ვე მხა რეს შო რის ჰარ მო ნი უ ლი, შე მოქ მე-
დე ბი თი ურ თი ერ თო ბა დამ ყარ დე ბა. ამის სა შუ ა ლე ბას კი თა ნა მედ რო ვე სას წავ-
ლო- შე მეც ნე ბი თი და ორ გა ნი ზა ცი ულ -მე თო დუ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის (მათ შო რის, 
ურ თი ერ თაგ მო კითხ ვის მე თო დის) გა მო ყე ნე ბა იძ ლე ვა.
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Research of current theoretical-methodological and practical-applied issues 
of modern organizational and methodological technologies is very important for the 
progressive development of higher education in economic profile in Georgia. The 
method of teaching implies the way the teacher works with the students through 
which the optimal transfer and application of the discipline is studied.

The article discusses the following issues: Didactic Methodology and Methodology 
of Teaching Economic Disciplines; author’s activities in the field of research and use 
of modern organizational-methodical technologies; students’ opinions about the 
effectiveness and need of inter-survey method.

 It is necessary to expand the targeted, universal and regular use of the latest 
scientific achievements and educational practices in the student’s teaching process.
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სახელმწიფო საინვესტიციო პოლიტიკის თანამედროვე გამოწვევები: 

პრაგმატულ-კონცეპტუალური მიდგომები

 ბესიკ ბოლქვაძე 
ეკონომიკის დოქტორი,

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი

გან ვი თა რე ბის თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი ზრდის 
ერთ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან დე ტერ მი ნან ტად კერ ძო სექ ტო რის მი ერ გან ხორ ცი-
ე ლე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბი და თა ნამ დე ვი ეკო ნო მი კუ რი ეფექ ტე ბი გა ნი ხი ლე ბა, 
თა ვის მხრივ კი სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნო ბა დიდ წი ლად სა ხელ-
მწი ფოს მი ერ ინ ვეს ტო რე ბი სა კენ გა დად გმუ ლი შემ ხვედ რი ნა ბი ჯე ბის შე დე-
გი ა ნო ბა ზე, სა ინ ვეს ტი ციო ციკ ლის სრულ ყო ფა სა და სა ინ ვეს ტი ციო პრო ცე-
სე ბის ტრენ დე ბის ადეკ ვა ტურ შე ფა სე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. 

წი ნამ დე ბა რე სტა ტი ა ში ქვეყ ნის სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის ძი რი თა დი 
მი მარ თუ ლე ბე ბი, გან ხილ ვა სა და სა ინ ვეს ტი ციო ციკ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას თან ერ თად ,ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი ა, 
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის ჭრი ლით, პრე-
სა ინ ვეს ტი ციო და პოს ტ-სა ინ ვეს ტი ციო აქ ტი უ რო ბის ზრდის აუ ცი ლებ ლო-
ბა ზე, სა ინ ვეს ტი ციო და საპ რი ვა ტი ზე ბო პო ლი ტი კის ურ თი ერ თკავ შირ სა და 
მაკ რო სა ინ ვეს ტი ციო მარ კე ტინ გუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბის კომ პლექ სუ რი გა მო-
ყე ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე. ნაშ რომ ში ხსე ნე ბუ ლი პრობ ლე მა ტუ რი სა კითხ ე-
ბი და მუ შა ვე ბუ ლია კონ ცეპ ტუ ა ლუ რად და შე მო ტა ვა ზე ბუ ლია მა თი პრაგ მა-
ტუ ლი გა მო ყე ნე ბის რე კო მენ და ცი ე ბი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: პრო აქ ტი უ ლი სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კა; პოს ტსა-
ინ ვეს ტი ციო აქ ტი უ რო ბა; სა ინ ვეს ტი ციო ციკ ლი; პრი ვა ტი ზე ბის პრო ცე სი; 
სა ინ ვეს ტი ციო მარ კე ტინ გი.

პროაქტიული საინვესტიციო პოლიტიკის პრიმატი

სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ერ თ-ერთ საყ-
რდე ნი ღერ ძი და ეკო ნო მი კუ რი ზრდის ცენ ტრა ლუ რი ელე მენ ტია [2, გვ. 157] ,ი სე-
ვე რო გორც მაკ რო და მიკ რო ე კო ნო მი კუ რი პრო ცე სე ბის, შე სა ბა მი სად, მაკ რო და 
მიკ რო ფი ნან სუ რი ნა კა დე ბის ცირ კუ ლი რე ბის წარ მმარ თველ ძა ლა. ეკო ნო მი კის 
მაკ რო დო ნე ზე კერ ძო სექ ტორ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ე ბის მნიშ ვნე ლო ბა 
ვლინ დე ბა ძი რი თა დად მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი წო ნას წო რო ბის მიღ წე ვის, და მა ტე ბუ ლი 
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ღი რე ბუ ლე ბის ფორ მი რე ბის, სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნის, ეროვ ნუ ლი ვა ლუ ტის 
გან მტკი ცე ბის, და მა ტე ბი თი სა ბი უ ჯე ტო- სა შე მო სავ ლო ნა კა დე ბის გე ნე რი რე ბის, 
სა ექ სპორ ტო შე საძ ლებ ლო ბე ბის ზრდის და სხვა მი მარ თუ ლე ბე ბით, ხო ლო მიკ რო-
დო ნე ზე წარ მო შო ბი ლი სა ინ ვეს ტი ციო ეფექ ტე ბი დან აღ სა ნიშ ნა ვია კომ პა ნი ა თა ტექ-
ნო ლო გი უ რი გა ნახ ლე ბის პრო ცე სი, სა მომ ხმა რებ ლო ბაზ რის გა ჯე რე ბა, მო მიჯ ნა ვე 
სექ ტო რე ბი სა და ქვე სექ ტო რე ბის გან ვი თა რე ბა, პრო დუქ ცი ის ხა რის ხის ამაღ ლე ბა, 
კონ კუ რენ ცი ის ზრდა, სა რე ინ ვეს ტი ციო აქ ტი უ რო ბის ხელ შეწყ ო ბა და სხვა. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ქვე ყა ნა ში სა ინ ვეს ტი ცო საქ მი ა ნო ბის სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი-
რე ბა ძი რი თა დად ეყ რდნო ბა შემ დეგ სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტებს – სპე ცი ა ლურ კა ნო-
ნებს: „სა ინ ვეს ტი ციო საქ მი ა ნო ბის ხელ შეწყ ო ბი სა და გა რან ტი ე ბის შე სა ხებ“, „ინ ვეს-
ტი ცი ე ბის სა ხელ მწი ფო მხარ და ჭე რის შე სა ხებ“, „სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბის შე სა ხებ“, 
„სს სა პარ ტნი ო რო ფონ დის შე სა ხებ“, სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის მარ თვი სა და გან კარ გვის 
ნა წილ ში – „ქო ნე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნონს, სა გა და სა ხა დო რე გუ ლი რე ბის 
ნა წილ ში – სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექსს და ასე ვე, სხვა კა ნო ნებ სა და კა-
ნონ ქვემ დე ბა რე ნო მა ტი ულ აქ ტებს. აღ ნიშ ნუ ლი კონ ტექ სტით მნიშ ვნე ლო ვა ნად მიგ-
ვაჩ ნი ა, თა ნა მედ რო ვე სა ინ ვეს ტი ციო გა მოწ ვე ვე ბის და არ სე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე, შე მუ შა ვე ბულ იქ ნეს ერ თი ა ნი სა ინ ვეს ტი ციო ჩარ ჩო- კა ნო ნი, რო მე ლიც 
გა ა ერ თი ა ნებს და სრულ ყოფს სა ინ ვეს ტი ციო პრო ცე სე ბის მა რე გუ ლი რე ბელ ნორ-
მებს, მოძ ვე ლე ბუ ლი და პრაქ ტი კა ში გა მო უ ყე ნე ბე ლი ნორ მე ბის (მა გა ლი თად, გან-
სა კუთ რე ბუ ლი ინ ვეს ტი ცი ის სტა ტუ სის, ინ ვეს ტი ცი ის ჩა მორ თმე ვის, სა ინ ვეს ტი ციო 
ცენ ტრის და სხვა) ანუ ლი რე ბის ან შეც ვლის და ინ ვეს ტორ თათ ვის უფ რო ქმე დი თი 
დაც ვის გა რან ტი ე ბის ამოქ მე დე ბის გზით.

სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ყვე ლა დო ნე ზე, რა ცი ო ნა ლუ რი სა ინ ვეს ტი ციო 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის თვალ საზ რი სით, უნ და შე იქ მნას ისე თი გა აზ რე ბუ ლი და ქმე-
დი თი მე ქა ნიზ მი, რო მე ლიც კონ კრე ტუ ლი ინ ვეს ტო რე ბის, კონ კრე ტუ ლი სა ინ ვეს ტი-
ციო პრო ექ ტე ბის და სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბის პრი ვა ტი ზე ბის ფორ მე ბის სპე ცი ფი კის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, მაქ სი მა ლუ რად ტრან სპა რენ ტულს, გა ზომ ვადს და ეფექ ტი ანს 
გახ დის მთელ სა ინ ვეს ტი ციო პრო ცესს. ტრან სპა რენ ტო ბა ში ვგუ ლის ხმობთ სრუ ლი 
სა ინ ვეს ტი ციო ციკ ლის პრო ცე დუ რულ გამ ჭვირ ვა ლო ბას სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მი ღე ბის ყვე ლა ფა ზა ზე, გა ზომ ვა დო ბა უნ და მო ი ცავ დეს სა ინ ვეს ტი ციო 
პრო ექ ტე ბის თა ნამ დე ვი რის კე ბი სა და მი სა ღე ბი ეფექ ტე ბის კომ პლექ სურ შე ფა-
სე ბას, ხო ლო ეფექ ტი ა ნო ბა – სა ინ ვეს ტი ციო პრო ცე სის სა ბო ლოო შე დე გი ა ნო ბას. 
ამა ვე დროს, სა ხელ მწი ფო სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კა სა და შე სა ბა მის სტრა ტე გი ა ზე 
დი და დაა არის და მო კი დე ბუ ლი საპ რი ვა ტი ზა ციო პო ლი ტი კის სწო რად გა ტა რე ბა, 
ბი უ ჯე ტის კა პი ტა ლუ რი შე მო სავ ლე ბის რა ცი ო ნა ლუ რი პროგ ნო ზი რე ბა და, მთლი ა-
ნო ბა ში, სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს რის კე ბის მი ნი მი ზე ბა. 

ხა ზი უნ და გა ეს ვას იმ გა რე მო ე ბას, რომ ინ ვეს ტი ცი ე ბის სფე რო ში ეფექ ტი ა ნი 
სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბა უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს სა ინ ვეს ტი ციო პრო-
ცე სის ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რის – სა ხელ მწი ფოს, ინ ვეს ტო რე ბის, სა ზო გა დო-
ე ბის – ინ ტე რეს თა მაქ სი მა ლუ რად შე საძ ლო და ბა ლან სე ბას: 1. ინ ვეს ტი ცი ე ბი დან სა-
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ხელ მწი ფოს თვის მი სა ღებ სო ცი ა ლურ -ე კო ნო მი კურ ეფექ ტებ სა და სო ცი ა ლურ -ე კო-
ნო მი კურ უსაფ რთხო ე ბას შო რის (რად გა ნაც ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ხშირ 
შემ თხვე ვა ში პირ და პირ გა დაკ ვე თა შია ეროვ ნუ ლი, კულ ტუ რუ ლი, ეკო ლო გი უ რი, 
სო ცი ა ლუ რი და სხვა უსაფ რთხო ე ბის სა კითხ ებ თან); 2. ინ ვეს ტი რე ბის მოკ ლე ვა დი-
ან და გრძელ ვა დი ან შე დე გებს შო რის; 3. ად გი ლობ რივ და უცხ ო ურ სა ინ ვეს ტი ციო 
ნა კა დებს შო რის; 4. სა ინ ვეს ტი ციო სექ ტო რებ სა და ქვე სექ ტო რებს შო რის; 5. პირ-
და პირ და არა პირ და პირ სა ინ ვეს ტი ციო ეფექ ტებს შო რის.

 სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნო ბა, ზო გა დად, იმი თაც შე იძ ლე ბა შე ვა-
ფა სოთ, თუ რა მიდ გო მე ბი აქვს ასე თი პო ლი ტი კის გამ ტა რე ბელ შე სა ბა მის სა ხელ-
მწი ფო სტრუქ ტუ რებს პო ტენ ცი უ რი ინ ვეს ტო რე ბი სა და შე სა ბა მი სი სა ინ ვეს ტი ციო 
ნა კა დე ბი სად მი. აღ ნიშ ნუ ლი თვალ საზ რი სით, შე იძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ ეკო ნო მი კურ 
მეც ნი ე რე ბა ში ცნო ბი ლი ე.წ. „ex ante’’ და „ex post’’ მიდ გო მე ბი [1, გვ. 184]. კერ-
ძოდ, ინ ვეს ტორ თა და ინ ტე რე სე ბა სა და მოთხ ოვ ნა ზე და ინი ცი რე ბულ სა ინ ვეს ტი-
ციო პრო ცე სებ ზე სა ხელ მწი ფოს რე ა გი რე ბა ინ ვეს ტორ თა ქცე ვის ერ თ-ერთ დე ტერ-
მი ნან ტად შე იძ ლე ბა იქ ნეს გან ხი ლუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი ასე ვე გა მომ დი ნა რე ობს იქე დან, 
თუ რამ დე ნად მომ ზა დე ბუ ლი და გათ ვით ცნო ბი ე რე ბუ ლია პო ტენ ცი უ რი ინ ვეს ტო რი 
თუ ინ ვეს ტორ თა ჯგუ ფი. მომ ზა დე ბუ ლი შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ ინ ვეს ტორს, რო მელ-
საც აქვს რე ა ლუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბა დი სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტი, მკა ფიო სა ინ-
ვეს ტი ციო კონ ცეფ ცი ა, კარ გად იც ნობს ად გი ლობ რი ვი ბაზ რის სპე ცი ფი კას, იცის 
კა ნონ მდებ ლო ბის ნი უ ან სე ბი, ფლობს გარ კვე ულ ინ ფორ მა ცი ას საპ რი ვა ტი ზა ციო 
ობი ექ ტე ბის შე სა ხებ და ა.შ. უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ქვეყ ნის სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი-
კა თა ნა მედ რო ვე ეტაპ ზე პრაქ ტი კუ ლად იყე ნებს „ex post’’ მიდ გო მას, რაც ნიშ ნავს 
იმას, რომ სა ინ ვეს ტი ციო პრო ცე სის ინი ცი ა ტო რად ძი რი თა დად გა მო დი ან პო ტენ ცი-
უ რი ინ ვეს ტო რე ბი და სა ხელ მწი ფო მხო ლოდ „შემ ხვედ რი ნა ბი ჯე ბისკკ გა დად გმით 
ახ დენს სა ინ ვეს ტი ციო ციკ ლის შემ დგომ გა აქ ტი უ რე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მის გა-
მო ყე ნე ბა მარ თე ბუ ლად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც 
აბ სო ლუ ტურ უმ რავ ლე სო ბას შე ად გე ნენ ე.წ. გათ ვით ცნო ბი ე რე ბუ ლი ინ ვეს ტო რე ბი. 
იმ პი რო ბებ ში კი, რო დე საც სა პი რის პი რო შემ თხვე ვას თან გვაქვს საქ მე, სა ხელ მწი-
ფომ, სა ინ ვეს ტი ციო მარ კე ტინ გის ინ სტრუ მენ ტე ბის ფარ თო გა მო ყე ნე ბის პა რა ლე-
ლუ რად, უნ და უზ რუნ ველ ყოს მმარ თვე ლო ბის ყვე ლა დო ნე ზე სა კუ თა რი სა ინ ვეს ტი-
ციო წი ნა და დე ბე ბის და მუ შა ვე ბა და შე თა ვა ზე ბა ინ ვეს ტო რე ბი სად მი, რაც გუ ლის-
ხმობს საპ რი ვა ტი ზა ციო და იჯა რით გა სა ცე მი ობი ექ ტე ბის სრულ სის ტე მა ტი ზა ცი ას 
და მათ „სა ინ ვეს ტი ციო შე ფუთ ვასკკ, სა ინ ვეს ტი ციო აქ ტი ვე ბის რუ კის შექ მნას და 
მუდ მივ გა ნახ ლე ბას, დარ გობ რი ვი კვლე ვე ბის სა ფუძ ველ ზე სექ ტო რუ ლი და ქვე სექ-
ტო რუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო ბის შე ფა სე ბას, სტრა ტე გი უ ლი ობი ექ ტე ბის 
(მსხვი ლი სა ინ ვეს ტი ციო მი წის ნაკ ვე თე ბის) წი ნას წარ ტექ ნი კურ -ე კო ნო მი კურ შეს-
წავ ლას და დი ზა ი ნის შექ მნას, რაც ხელს შე უწყ ობს რე აქ ტი უ ლი დან (ex post) პრო-
აქ ტი ულ (ex ante) სა ინ ვეს ტი ციო მიდ გო მა ზე გა დას ვლას და რე ლე ვან ტუ რი საპ რი-
ვა ტი ზა ციო პო ლი ტი კის პი რო ბებ ში სა ინ ვეს ტი ციო აქ ტი უ რო ბის ამაღ ლე ბას. 
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 შევ ნიშ ნავთ, რომ რე ა ლურ ეკო ნო მი კურ ცხოვ რე ბა ში რო გორც ად გი ლობ-
რივ, ასე ვე უცხ ო ელ ინ ვეს ტორ თა ძი რი თა დი პირ ვე ლა დი სა ბა ზი სო ინ ტე რე სი (თუ 
არ ჩავ თვლით სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს) ძი რი თა დად ფო კუ სი რე ბუ ლია უძ რა ვი ქო-
ნე ბის მი ღე ბაა და შემ დგომ გა მო ყე ნე ბა ზე, ხო ლო ამ თვალ საზ რი სით სა ხელ მწი ფო 
სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კა რან ჟირ დე ბა შე სა ბა მი სი ქო ნე ბის სა კუთ რე ბის დო ნე ე ბის 
მი ხედ ვით (სა ხელ მწი ფო ქო ნე ბა, ავ ტო ნო მი უ რი რეს პუბ ლი კე ბის ქო ნე ბა, თვით მმარ-
თვე ლი ერ თე უ ლე ბის ქო ნე ბა). სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბიც სწო რედ აღ ნიშ-
ნუ ლი დის კრე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მიდ გო მე ბით მი ი ღე ბა, თუ მხედ ვე ლო ბა ში 
არ მი ვი ღებთ მმარ თვე ლო ბით და, შე სა ბა მი სად, სა კუთ რე ბით დო ნე ებს შო რის ქო ნე-
ბის გა და ცე მის ცალ კე ულ შემ თხვე ვას. 

სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის სრულ ყო ფის ტრენ დე ბი

 სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის მდგრა დი იმ პლე მენ ტა ცი ა, ეფექ ტი ან საპ რი ვა-
ტი ზე ბო პო ლი ტი კას თან ერ თად, ჩვე ნი აზ რით, ასე ვე უნ და აერ თი ა ნებ დეს ისე თი 
სა ინ ვეს ტი ციო სა კითხ ე ბის აქ ტუ ა ლი ზე ბას და შე სა ბა მი სი ბერ კე ტე ბის ამოქ მე დე-
ბას, რო გო რი ცა ა: სა ინ ვეს ტი ციო ნა კა დე ბის სწო რი პროგ ნო ზი რე ბა, სა ინ ვეს ტი ციო 
მარ კე ტინ გის ინ სტრუ მენ ტე ბის კომ პლექ სუ რი გა მო ყე ნე ბა, სა ინ ვეს ტი ციო ციკ ლის 
ეფექ ტი ა ნი მარ თვა, პოს ტსა ინ ვეს ტი ციო აქ ტი უ რო ბის ამაღ ლე ბა, სა ინ ვეს ტი ციო 
პო ტენ ცი ა ლის კვლე ვა და სა ინ ვეს ტი ციო ინ დი კა ტო რე ბის კომ პლექ სუ რი ანა ლი ზი, 
რაც მთლი ა ნო ბა ში ხელს შე უწყ ობს მაკ რო სა ინ ვეს ტი ციო რის კე ბის მი ნი მი ზე ბას და 
სა ინ ვეს ტი ციო ნა კა დე ბის ზრდის სტი მუ ლი რე ბას.

 სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი და აქ ტუ ა ლუ რი პრობ-
ლე მად ინ ვეს ტი ცი ე ბი სა და შე სა ბა მი სი კა პი ტა ლუ რი სა ბი უ ჯე ტო ნა კა დე ბის დრო-
უ ლი და ადეკ ვა ტუ რი პროგ ნო ზი რე ბა ა. სა ინ ვეს ტი ციო ნა კა დე ბის პროგ ნო ზი რე ბის 
თვალ საზ რი სით, მი ზან შე წო ნი ლად მიგ ვაჩ ნია სა ხელ მწი ფო, რე გი ო ნულ და ად გი-
ლობ რივ დო ნე ებ ზე შემ დე გი ფაქ ტო რე ბის მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე ბა და გათ ვა ლის-
წი ნე ბა: 1. მოქ მე დი სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც გაგ რძელ დე ბა საპ როგ-
ნო ზო პე რი ოდ ში; 2. სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბი, რო მელ თა დაწყ ე ბაც სა ხელ შეკ რუ-
ლე ბო პი რო ბე ბით უკ ვე არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შე სა ბა მი სი პე რი ო დი სათ ვის; 3. 
სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბი, რომ ლე ბიც გა დის და მუ შა ვე ბა- შე ფა სე ბის პრო ცესს და 
რო მელ თა გარ კვე უ ლი ნა წი ლიც იქ ცე ვა გან ხორ ცი ე ლე ბად ინ ვეს ტი ცი ე ბად; 4. ჯერ 
კი დევ მო ლო დი ნი სა და სა ინ ვეს ტი ციო „ზონ დი რე ბისკკ პრო ცეს ში მყო ფი პრო ექ ტე-
ბი, რომ ლე ბიც გა აქ ტი ურ დე ბა საპ როგ ნო ზო პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში. ასე თი სის-
ტე მუ რი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბი სას, ასე ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა: ა) საპ რი ვა ტი ზა-
ციო პროგ რა მე ბი; ბ) ახა ლი სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტე ბი; გ) ერ თობ ლივ სა წარ მო თა 
ინ ვეს ტი ცი ე ბი; დ) უპი-ს ტი პის სა ინ ვეს ტი ციო ნა კა დე ბი.

 პრო აქ ტი უ ლი სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის შე სა ბა მი სი 
პო ლი ტი კის გამ ტა რებ ლე ბი მმარ თვე ლო ბის ყვე ლა ზე დო ნე ზე უნ და ფლობ დნენ სა-
თა ნა დო სა ინ ვეს ტი ციო მარ კე ტინ გულ ინ სტრუ მენ ტებს და შე სა ბა მი სი და ფი ნან სე-
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ბის სა შუ ა ლე ბებს, სა ინ ვეს ტი ციო ღო ნის ძი ე ბე ბის წი ნას წარ კარ გად გა წე რილ გეგ-
მა- გრა ფი კებს. ამას თან, მსგავ სი სა ინ ვეს ტი ციო აქ ტი ვო ბის და გეგ მვი სა და გან ხორ-
ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში, ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბის მიზ ნით, პრინ ცი პულ მნიშ ვნე ლო ბა 
აქვს შე სა ბა მის სა ხელ მწი ფო უწყ ე ბებს (პრო ფი ლურ სა მი ნის ტრო ებს, სა ა გენ ტო ებს, 
ფონ დებს, სა ვაჭ რო- სამ რეწ ვე ლო პა ლა ტებს და ა.შ) შო რის მჭიდ რო ურ თი ერ თკო-
ორ დი ნა ცი ას. აღ ნიშ ნულ თან ერ თად, ასე ვე არა ნაკ ლებ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს, ხშირ 
შემ თხვე ვა ში, სა ხელ მწი ფო სამ სა ხუ რებს, სა ა გენ ტო ებ სა და დე პარ ტა მენ ტებს შო რის 
სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის ცალ კე უ ლი სა კითხ ე ბის შე სა ბა მის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა თა 
დუბ ლი რე ბის მო წეს რი გე ბის პრობ ლე მაც.

 სა ინ ვეს ტი ციო მარ კე ტინ გის ინ სტრუ მენ ტა რი უ მი უნ და გა მომ დი ნა რე ობ დეს 
და ეყ რდნო ბო დეს მმარ თვე ლო ბის ყვე ლა დო ნე ზე შე მუ შა ვე ბულ სა ინ ვეს ტი ციო 
სტრა ტე გი ას, ასე ვე უკ ვე არ სე ბულ სა ინ ვეს ტი ციო გა მოც დი ლე ბას და სა ინ ვეს ტი ციო 
ნა კა დე ბის გლო ბა ლურ, რე გი ო ნულ და ად გი ლობ რივ ტრენ დებს. იგი უნ და იყოს ამა-
ვე დროს კომ პლექ სუ რი და მოქ ნი ლი სის ტე მა, რო მე ლიც და ექ ვემ დე ბა რე ბა სა ინ-
ვეს ტი ციო მარ კე ტინ გუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბის პერ მა ნენ ტულ გა უმ ჯო ბე სე ბას. ასე თი 
სა ინ ვეს ტი ციო ღო ნის ძი ე ბე ბის ნაკ რე ბი კი უნ და მო ი ცავ დეს: სრულ ყო ფი ლი სა ინ ვეს-
ტი ციო საპ რო მო უ შე ნო პა კე ტის მომ ზა დე ბას და სის ტე მა ტურ გა ნახ ლე ბას; სა ინ ვეს-
ტი ციო ვებ გვერ დე ბის მუდ მივ დახ ვე წას და რეკ ლა მი რე ბას; ში და და გა რე სა ინ ვეს-
ტი ციო ფო რუ მე ბის, კონ ფე რენ ცი ე ბის და გა მო ფე ნე ბის ორ გა ნი ზე ბას და მოწყ ო ბას; 
სა ინ ვეს ტი ციო ხა სი ა თის შეხ ვედ რე ბის სხვა დას ხვა ფორ მა ტის (G2B, G2G, B2B) გა-
მო ყე ნე ბას, ერ თი მხრივ, სა ინ ვეს ტი ციო პო ტენ ცი ა ლის წარ მო სა ჩე ნად, ხო ლო მე ო-
რე მხრივ ად გი ლობ რივ და უცხ ო ელ ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტებს შო რის ეკო ნო მი კუ რი კავ ში-
რე ბის და სამ ყა რებ ლად; უცხ ო უ რი სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბის /კომ პა ნი ე ბის ერ თი ა ნი 
ბა ზის ფორ მი რე ბას და მათ თან აქ ტი ურ კო მუ ნი კა ცი ას; მიზ ნობ რი ვი სა ინ ვეს ტი ციო 
ბაზ რე ბის წი ნას წა რი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე და უცხ ო ეთ ში არ სე ბუ ლი ეროვ ნუ ლი 
სა ხელ მწი ფო წარ მო მად გენ ლო ბე ბის ჩარ თუ ლო ბის გა მო ყე ნე ბით, სა ინ ვეს ტი ციო 
ტუ რე ბის და გეგ მვას და ორ გა ნი ზე ბას; ე.წ. „დი ას პო რუ ლიკკ ინ ვეს ტი ცი ე ბის მო ზიდ-
ვი სათ ვის სა ჭი რო ღო ნის ძი ე ბე ბის წი ნა პლან ზე წა მო წე ვას და მი ზან მი მარ თულ გან-
ხორ ცი ე ლე ბას.

 ნი შან დობ ლი ვი ა, რომ სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის ეფექ ტი ა ნო ბა მნიშ ვნე ლოვ-
ნად გა ნი საზღ ვრე ბა იმით, თუ რამ დე ნად თან მიმ დევ რუ ლად და სრულ ყო ფი ლად 
ხორ ცი ელ დე ბა თი თო ე ულ სა ინ ვეს ტი ციო წი ნა და დე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ინ-
ვეს ტი ციო ციკ ლი [3, გვ. 34], რა ზეც პრინ ცი პუ ლად არის და მო კი დე ბუ ლი პო ტენ-
ცი უ რი ინ ვეს ტო რის რე ა ლურ ინ ვეს ტო რად, ხო ლო და გეგ მი ლი ინ ვეს ტი ცი ის, გან-
ხორ ცი ე ლე ბად ინ ვეს ტი ცი ად გა დაქ ცე ვის შე საძ ლებ ლო ბა, რად გან იგი მო ი ცავს 
ყვე ლა ფა ზას ინ ვეს ტი ცი ის მო ზიდ ვი დან მის გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე. აღ ნიშ ნუ ლი კონ-
ტექ სტით გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა უნ და მი ექ ცეს, ერ თი მხრივ, პო ტენ ცი უ რი 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი ინ ვეს ტო რე ბის სრულ ყო ფილ სა ინ ფორ მა ციო უზ რუნ ველ ყო ფას 
ყვე ლა სა ინ ვეს ტი ციო ნი უ ან სთან და კავ ში რე ბით, ხო ლო მე ო რე მხრივ, მო სა ლოდ-
ნე ლი სა ინ ვეს ტი ციო ეფექ ტე ბის (ზო გა დე კო ნო მი კუ რი, ფის კა ლუ რი, და საქ მე ბი თი, 
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კროს სექ ტო რუ ლი და სხვა) ინ ტეგ რა ლურ გათ ვა ლის წი ნე ბას და სა ინ ვეს ტი ციო პრო-
ექ ტე ბის მდგრა დო ბის სა ი მე დო შე ფა სე ბას, რაც ხელს შე უწყ ობს არა „ცხე ლი ფუ-
ლისკკ, არა მედ სტრა ტე გი უ ლად გა აზ რე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო ნა კა დე ბის გა და ად გი-
ლე ბას და გან ხორ ცი ე ლე ბას ეკო ნო მი კა ში. 

 სა ინ ვეს ტი ციო აქ ტი უ რო ბის ზრდის კენ მი ზან მი მარ თუ ლი სა ხელ მწი ფო ქმე დე-
ბე ბი უნ და ით ვა ლი წი ნებ დეს არა მარ ტო ში და და გა რე პო ტენ ცი უ რი ინ ვეს ტო რე ბის 
და ინ ტე რე სე ბას ქვეყ ნის და მი სი ცალ კე უ ლი რე გი ო ნე ბის სა ინ ვეს ტი ციო პო ტენ ცი-
ა ლით, არა მედ პოს ტსა ინ ვეს ტი ციო (სა რე ინ ვეს ტი ცი ო) კომ პო ნენ ტის გან ვი თა რე ბას 
უკ ვე არ სე ბულ ინ ვეს ტო რებ თან მუდ მი ვი და სის ტე მა ტუ რი კო მუ ნი კა ცი ი სა და დი ა-
ლო გის გზით, რაც სა შუ ა ლე ბას მის ცემს სა ხელ მწი ფოს გა ზარ დოს მის სა კუთ რე ბა ში 
არ სე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის სა ინ ვეს ტი ციო „დატ ვირ თვაკკ, ხო ლო მოქ მედ ინ ვეს ტო რებს 
მო ახ დი ნონ თა ვი ან თი საქ მი ა ნო ბის გა ფარ თო ე ბა და /ან დი ვერ სი ფი კა ცი ა. 

 ქმე დი თი სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის გა სა ტა რებ ლად წო ნა დი მნიშ ვნე ლო ბა უნ-
და შე ი ძი ნოს სა ინ ვეს ტი ციო და ნიშ ნუ ლე ბის ხა რის ხი ა ნი კვლე ვე ბის ჩა ტა რე ბამ რო-
გორც ში და, ასე ვე აუტ სორ სინ გუ ლი რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბით, რაც და უ კავ შირ დე-
ბა ქვეყ ნის და მი სი ცალ კე უ ლი რე გი ო ნის სა ინ ვეს ტი ციო პო ტენ ცი ა ლის ანა ლიზს, 
ეკო ნო მი კის ცალ კე უ ლი სექ ტო რის და ქვე სექ ტო რე ბის სა ინ ვეს ტი ციო მიმ ზიდ ვე ლო-
ბის შე ფა სე ბას, ინ ვეს ტი ცი ე ბის დარ გთა შო რის მულ ტიპ ლი კა ცი ურ ეფექ ტებს, პოს-
ტპრი ვა ტი ზა ცი ულ და პოს ტსა ინ ვეს ტი ციო შე ფა სე ბებს, სა ინ ვეს ტი ციო ნა კა დე ბის 
ტრენ დებს და ა.შ., რაც და ეხ მა რე ბა სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის გამ ტა რებ ლებს იმა-
ში, რომ ერ თი მხრივ, სა ინ ვეს ტი ციო სექ ტო რე ბი გა ხა დონ დი ვერ სი ფი ცი რე ბუ ლი, 
ხო ლო მე ო რე მხრივ, მო ახ დი ნონ საპ რი ვა ტი ზე ბო და იჯა რით გა სა ცე მი ობი ექ ტე ბის 
სა ინ ვეს ტი ციო პორ ტფე ლე ბად ფორ მი რე ბა, რაც და ეხ მა რე ბა პო ტენ ცი ურ და არ-
სე ბულ ინ ვეს ტო რებს რა ცი ო ნა ლუ რი სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში. 
აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ ინ ვეს ტი ცი ე ბის და შე სა ბა მი სი ნა კა დე ბის სტრუქ-
ტუ რის და დი ნა მი კის შე ფა სე ბა უნ და ხორ ცი ელ დე ბო დეს არა მხო ლოდ პირ და პირ 
უცხ ო ურ ინ ვეს ტი ცი ებ თან (FDI) მი მარ თე ბით, არა მედ ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვან ინ დი-
კა ტო რად უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს ისე თი სტა ტის ტი კუ რი მდგე ნე ლი, რო გო რი ცაა ინ-
ვეს ტი ცი ე ბი ფიქ სი რე ბულ აქ ტი ვებ ში, რაც ად გი ლობ რი ვი და უცხ ო უ რი სა ინ ვეს ტი-
ციო ნა კა დე ბის ტრენ დუ ლი ცვლი ლე ბე ბის ანა ლი ტი კურ ინ სტრუ მენ ტად შე იძ ლე ბა 
იქ ნეს გა მო ყე ნე ბუ ლი რო გორც მაკ რო ე კო ნო მი კუ რი, ასე ვე ბიზ ნეს სექ ტო რის შე ფა-
სე ბის ჭრი ლით.

 რო გორც ცნო ბი ლი ა, ინ ვეს ტორ თა მხრი დან სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე-
ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში ერ თ-ერთ გა დამ წყვეტ ფაქ ტორს ინ ვეს ტი ცი ის გან ხორ ცი ე-
ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო ინ ფრას ტრუქ ტუ რა და მი სი გა მარ თუ ლო ბის დო ნე წარ მო ად-
გენს, სა ინ ვეს ტი ციო ინ ფრას ტუქ ტუ რის მზა ო ბას კი ძი რი თა დად სა ინ ჟინ რო- სა კო მუ-
ნი კა ციო ქსე ლე ბის მო წეს რი გე ბუ ლო ბა გან საზღ ვრავს. აღ ნიშ ნუ ლი თვალ საზ რი სით 
კი ქვეყ ნის ძი რი თა დი სა ინ ვეს ტი ციო სივ რცის თვის და მა ხა სი ა თე ბე ლია უპი რა ტე სად 
ე.წ. Brown-field ტი პის ინ ვეს ტი ცი ე ბი, გან სხვა ვე ბით Green-field ტი პის ინ ვეს ტი ცი-
ე ბი სა გან. აქე დან გა მომ დი ნა რე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ხელ მწი ფომ ცალ კე ულ სტრა-
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ტე გი ულ პრო ექ ტებ სა და ტე რი ტო რი ებ თან მი მარ თე ბით გა მო ი ყე ნოს სა ხელ მწი ფო- 
კერ ძო პარ ტნი ო რო ბის (PPP) [1, გვ. 134, 217, 320] სა ინ ვეს ტი ციო მო დე ლი (PPI) 
და სტრა ტე გი უ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა ინ ვეს ტი ციო პრო ექ ტის წარ მოდ გე ნი სას გან-
საზღ ვრულ არე ა ლებ ში, ასე თი ტე რი ტო რი ე ბის ეკო ნო მი კუ რი გა აქ ტი უ რე ბის მიზ-
ნით, თვი თონ ვე მო ახ დი ნოს მა თი სა ბა ზი სო ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი ელე მენ ტე ბით 
უზ რუნ ველ ყო ფა, ინ ვეს ტო რის მი ერ გან საზღ ვრუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო ვალ დე ბუ ლე ბე-
ბის შეს რუ ლე ბის პი რო ბით.

 და ბო ლოს, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ სპე ცი ფი კურ მიდ გო მას სა ჭი რო ებს სა ინ ვეს ტი ციო 
პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის სა კითხი თა ვი სუ ფალ ეკო ნო მი კურ და ტუ რის ტულ ზო ნებ-
თან მი მარ თე ბით იქე დან გა მომ დი ნა რე, რომ მა თი მარ გი ქმე დე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი, 
დატ ვირ თუ ლო ბის თვალ საზ რი სით, მა თი და ფუძ ნე ბის პე რი ო დი დან ვე აწყ დე ბა გარ-
კვე ულ პრობ ლე მებს. სწო რედ ხსე ნე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა და შე-
დე გად შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე ბის გა ტა რე ბა უნ და მოხ დეს პირ ველ რიგ ში სა ხელ-
მწი ფოს მხრი დან. ამას თან ერ თად, უნ და გა აქ ტი ურ დეს ევ რო კავ შირ თან ღრმა და 
ყოვ ლის მომ ცვე ლი თა ვი სუ ფა ლი სა ვაჭ რო სივ რცის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის (DCFTA) 
გა მო ყე ნე ბის პო ტენ ცი ა ლი, არამ ხო ლოდ ევ რო პუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო ნა კა დე ბის მო-
ზიდ ვის ხელ შეწყ ო ბის კუთხ ით, რომ ლე ბიც და ინ ტე რე სე ბუ ლი იქ ნე ბი ან სა ქარ თვე-
ლო ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის ევ რო კავ ში რის ბა ზარ ზე რე ა ლი ზე ბით (მ.შ. „დი ა-
გო ნა ლუ რი კუ მუ ლა ცი ისკკ პრო ცე სის დაჩ ქა რე ბით), რაც კომ პლექ სუ რი და გრძელ-
ვა დი ა ნი პრო ცე სია და ხელს შე უწყ ობს უპი რა ტე სად ეფექ ტი ა ნო ბის მა ძი ე ბე ლი უცხ-
ო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გა აქ ტი უ რე ბას. აღ ნიშ ნუ ლის პა რა ლე ლუ რად, სა ხელ მწი ფომ 
უნ და შექ მნას გარ კვე უ ლი წა მა ხა ლი სე ბე ლი სა ფი ნან სო -ე კო ნო მი კუ რი მე ქა ნიზ მე ბი 
მა ღა ლი, უნი კა ლუ რი და პროგ რე სუ ლი, ასე ვე რე სურ სდამ ზო გი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
ტრან სფე რის, და ნერ გვი სა და ხელ შეწყ ო ბის მი მარ თუ ლე ბით [4, გვ. 27,33-34]. ასე-
ვე, პრინ ცი პუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია კა პი ტა ლის ბაზ რის ინ ფრას ტრუქ ტუ რის და შე-
სა ბა მი სი ინ სტრუ მენ ტე ბის გან ვი თა რე ბის დაჩ ქა რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა, ისე ვე რო-
გორც ინ ვეს ტი ცი ე ბის დაც ვი სა და წა ხა ლი სე ბის შე სა ხებ ორ მხრი ვი შე თან ხმე ბე ბის 
პარ ტნი ო რი ქვეყ ნე ბის წრის გა ფარ თო ე ბა, რაც კი დევ უფ რო მიმ ზიდ ველს გახ დის 
არ სე ბულ სა ინ ვეს ტი ციო გა რე მოს და გაზ რდის ქვეყ ნის სა ინ ვეს ტი ციო აქ ტი უ რო ბას. 

* * *

და სას რულ, ყო ვე ლი ვე ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, შე იძ ლე ბა და ვას-
კვნათ, რომ ქვეყ ნის გარ და მა ვა ლი ეკო ნო მი კის მიმ დი ნა რე ეტაპ ზე მაკ რო და მიკ რო 
სა ინ ვეს ტი ციო ეფექ ტე ბის გე ნე რი რე ბი სათ ვის, უნ და მოხ დეს სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
რო გორც სა ინ ვეს ტი ციო პო ლი ტი კის პრო აქ ტი ვი ზა ცი ა, ასე ვე პოს ტსა ინ ვეს ტი ციო 
აქ ტი უ რო ბის ზრდა, საპ რი ვა ტი ზა ციო პო ლი ტი კას თან მჭიდ რო ურ თი ერ თკავ ში რი-
სა და ქმე დი თი სა ინ ვეს ტი ციო მარ კე ტინ გუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბის ინ ტენ სი უ რი გა მო-
ყე ნე ბის გზით.
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და მო უ კი დე ბელ სა ქარ თვე ლო ში სო ცი ა ლუ რად ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა-
ბაზ რო ეკო ნო მი კის მშე ნებ ლო ბა – ფუნ ქცი ო ნი რე ბის აუ ცი ლებ ლო ბის თე ზაა 
აღი ა რე ბუ ლი. გან ვლილ პე რი ოდ ში ამ მი მარ თუ ლე ბით ბევ რი რა მე გა კეთ და. 
ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის გა ნა წი ლე ბა ძი რი თა დად წარ მო ე ბის ფაქ ტო რე ბის 
მწარ მო ებ ლუ რო ბის შე სა ბა მი სად ხდე ბა მი სი გა და ნა წი ლე ბა, სარ გებ ლო ბა ში 
– კი სო ცი ა ლუ რი ორი ენ ტა ცია მკვიდ რდე ბა.

რა თქმა უნ და, ეკო ნო მი კუ რი სის ტე მის სო ცი ა ლურ ორი ენ ტა ცი ას და 
ყვე ლა სათ ვის კე თილ დღე ო ბას, პირ ველ რიგ ში, თა ვი სუ ფა ლი კონ კუ რენ ცი ა, 
სა კუთ რე ბის და მე წარ მე ო ბის თა ვი სუფ ლე ბა გან საზღ ვრავს, რაც გა სა ნა წი-
ლე ბე ლი მე ტი დოვ ლათ -სი კე თის წარ მო ე ბას გა ნა პი რო ბებს [1,გვ.19], მი სი 
ასე თი მი მარ თუ ლე ბის გან მტკი ცე ბას კი მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად შექ მნი ლის ოპ-
ტი მა ლუ რად გა და ნა წი ლე ბა უწყ ობს ხელს.

ამას თან, ამ მი მარ თუ ლე ბით კი დევ ბევ რია გა სა კე თე ბე ლი რო გორც სო-
ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის, ასე ვე ეკო ნო მი კუ რი ზრდის უკე თე სი პი რო ბე-
ბის შე საქ მნე ლად:

1. ჯერ კი დევ არ არის შე მო ღე ბუ ლი სა მე ურ ნეო სუ ბი ექ ტე ბის პროგ რე-
სი უ ლი გა და სა ხა დით და ბეგ ვრის სის ტე მა. ასე თი სის ტე მა კი, მი უ ხე და ვად 
გარ კვე უ ლი უარ ყო ფი თი შე დე გე ბის გა მო სა მარ თლი ა ნი კრი ტი კი სა, უფ რო 
მი სა ღე ბად ით ვლე ბა: ერ თი მხრივ, ის ერ თგვა რად შე ამ სუ ბუ ქებს და ბალ შე-
მო სავ ლი ა ნე ბის სა გა და სა ხა დო ტვირთს მა ღალ შე მო სავ ლი ა ნე ბის ხარ ჯზე და, 
მე ო რე მხრივ, გა ნაწყ ობს ამ უკა ნას კნე ლებს შე მო სავ ლის უფ რო მწარ მო ებ-
ლუ რად გა მო ყე ნე ბა ზე. მიჩ ნე უ ლი ა, მა გა ლი თად, რომ და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი 
ოჯა ხის შე მო სავ ლის გაზ რდა იწ ვევს მი სი გა ნათ ლე ბა ზე ხარ ჯვის რო გორც 
აბ სო ლუ ტურ, ასე ვე შე ფარ დე ბით ზრდას. სა ზო გა დო ე ბის გა ნათ ლე ბუ ლო ბის 
(ა სე ვე ჯან მრთე ლო ბის) სა ერ თო მა ტე ბა კი უზ რუნ ველ ყოფს ეკო ნო მი კურ 
ზრდას. მარ თა ლი ა, ეს დე ბუ ლე ბა მა თე მა ტი კურ – სტა ტის ტი კუ რად ძნე ლად 
და სამ ტკი ცე ბე ლია [4,გვ.461], მაგ რამ მის მოთხ ოვ ნას პრაქ ტი კუ ლად ყვე ლა 
გან ვი თა რე ბა დი ქვე ყა ნა გა ნათ ლე ბა ზე სა ბი უ ჯე ტო ხარ ჯე ბის პრი ო რი ტე ტუ-
ლი ზრდით პა სუ ხობს.

2. მნიშ ვნე ლოვ ნად უნ და გა ფარ თოვ დეს ფუ ფუ ნე ბის საგ ნე ბის (ძვირ-
ფა სი ავ ტო მო ბი ლე ბი, იახ ტე ბი, კა ტარ ღე ბი, ვერ ტმფრე ნე ბი, სა ი უ ვე ლი რო 
ნა კე თო ბე ბი და სხვ.) გა და სა ხა დით და ბეგ ვრა. ეს ღო ნის ძი ე ბაც და დე ბი თად 
იმოქ მე დებს პირ ველ მუხ ლში აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ ვა რე ბა ზე;
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3. და უშ ვებ ლად უნ და ჩა ით ვა ლოს პრაქ ტი კა (ა მა ზე შე სა ბა მი სი რე გუ ლა-
ცი ე ბი უნ და იქ ნეს მი ღე ბუ ლი), რო დე საც ქვეყ ნის ბი უ ჯეტ ში ინ ფლა ცი ის გათ-
ვა ლის წი ნე ბის პი რო ბებ ში არა ფე რი კეთ დე ბა იმი სათ ვის, რომ ფიქ სი რე ბუ ლი 
შე მო სავ ლის მქო ნე პირ თა (პირ ველ რიგ ში პენ სი ო ნერ თა) კე თილ დღე ო ბის 
დო ნე არ გა უ ა რეს დეს. ასეთ ბი უ ჯეტს არ შე იძ ლე ბა ეწო დოს „სო ცი ა ლუ რად 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი~.

სტა ტი ა ში სწო რედ აღ ნიშ ნულ და თე მას თან და კავ ში რე ბულ ზო გი ერთ 
სხვა აქ ტუ ა ლურ სა კითხ ზეა ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის გა ნა წი ლე ბა; ეროვ ნუ ლი 
შე მო სავ ლის გა და ნა წი ლე ბა; სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კა; პროგ რე სი უ ლი გა და-
სა ხა დი; გა და სა ხა დი ფუ ფუ ნე ბის საგ ნებ ზე; ბი უ ჯე ტის სო ცი ა ლუ რი ორი ენ-
ტა ცი ა; აქ ცი ზი; მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლე ბის და ბეგ ვრა.

ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის გა ნა წი ლე ბა-გა და ნა წი ლე ბის ზო გი ერ თი 
ფარ თოდ აღი ა რე ბუ ლი პრინ ცი პი

ნე ბის მი ე რი სა ზო გა დო ე ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი ძი რი თა დი ეკო ნო მი კუ რი ამო ცა-
ნე ბი დან (ე კო ნო მი კუ რი ზრდის და, შე სა ბა მი სად, მთლი ა ნო ბა ში მო სახ ლე ო ბის კე-
თილ დღე ო ბის ამაღ ლე ბა, სრუ ლი და საქ მე ბის მიღ წე ვა, ეკო ნო მი კუ რი თა ვი სუფ ლე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და სხვ.) ერ თ-ერ თი უმ თავ რე სია შექ მნი ლი დოვ ლათ – სი კე თის 
სა მარ თლი ა ნად გა ნა წი ლე ბა – გა და ნა წი ლე ბის სა კითხ ი.

ეკო ნო მი კუ რი თვალ საზ რი სით, სა მარ თლი ა ნი გა ნა წი ლე ბა გუ ლის ხმობს შექ-
მნი ლი ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის მი სი მწარ მო ე ბე ლი სუ ბი ექ ტე ბის (წარ მო ე ბის ფაქ-
ტო რე ბის მე სა კუთ რე ე ბის) მი ერ მა თი ამ შე მო სავ ლის შექ მნა ში მო ნა წი ლე ო ბის შე დე-
გე ბი დან გა მომ დი ნა რე და სა კუთ რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის სის-
ტე მა ში (დღე ვან დე ლი ჩვე ნი ეკო ნო მი კა კი მეტ -ნაკ ლე ბად ამ პრინ ცი პებ ზე ფუნ ქცი-
ო ნი რებს – ე.წ. გარ და მა ვა ლი პე რი ო დი მან უკ ვე გა ი ა რა) ბაზ რის კონ კუ რენ ცი უ ლი 
ხა სი ა თი და ფირ მე ბის მო გე ბის მაქ სი მი ზე ბის გან წყო ბა (ა სე თი პი რო ბე ბის არ სე ბო ბა 
უნ და და ვუშ ვათ) გა ნა პი რო ბებს იმას, რომ წარ მო ე ბის ყო ვე ლი ფაქ ტო რის მე სა-
კუთ რე იმ დენ შე მო სა ვალს მი ი ღებს, რამ დე ნი პრო დუქ ტიც შექ მნა მის მა წარ მო ე ბის 
ფაქ ტორ მა. ეს უეჭ ვე ლად სა მარ თლი ა ნი გა ნა წი ლე ბა ა, მაგ რამ მას ზე აბ სო ლუ ტუ რი 
სა ბო ლოო დაყ რდნო ბა არც შე იძ ლე ბა და არც არ სად ხდე ბა: ჯერ ერ თი, სა ზო გა დო-
ე ბის მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს (ინ ვა ლი დებს, მხცო ვა ნებს და ა.შ.) სა ერ თოდ არ გა აჩ ნია 
წარ მო ე ბის ფაქ ტო რე ბი; მე ო რე, არ სე ბობს აგ რეთ ვე სა ზო გა დო ე ბის ერ თობ ლი ვად 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბი სათ ვის აუ ცი ლე ბე ლი (გარ დუ ვა ლი) ხარ ჯე ბი, რო მელ თა და ფარ ვას 
ზე მოთ გან ხი ლუ ლი გა ნა წი ლე ბის წე სი არ ით ვა ლის წი ნებს; გარ და ამი სა (მე სა მე), 
მიჩ ნე უ ლი ა, რომ ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის მხო ლოდ და მხო ლოდ სა ბაზ რო პრინ ცი-
პებ ზე გა ნა წი ლე ბა იმა ნენ ტუ რად გუ ლის ხმობს ადა მი ა ნე ბის ქო ნებ რი ვი მდგო მა რე ო-
ბის უმარ თე ბუ ლო, მი უ ღე ბელ სო ცი ა ლურ დი ფე რენ ცი რე ბას (მა თი ძა ლი ან ღა რი ბე-
ბად და ძა ლი ან მდიდ რე ბად გა ნა წი ლე ბას). ეს სა მი მი ზე ზი გან საზღ ვრავს ეროვ ნუ ლი 
შე მო სავ ლის პირ ვე ლა დი გა ნა წი ლე ბის გა და სა ხა დის სა შუ ა ლე ბით გა და ნა წი ლე ბას.
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გა სა გე ბი ა, რომ ამ გა და ნა წი ლე ბა საც უნ და ჰქონ დეს სა ფუძ ვლად სა მარ თლი ა-
ნო ბის პრინ ცი პი: გა მომ დი ნა რე შე მო სავ ლი დან, სა ზო გა დო ე ბის ყვე ლა წევ რი შე სა ბა-
მი სი ბე გა რის სა ხით უნ და მო ნა წი ლე ობ დეს ზე მოთ გან ხი ლუ ლი პრობ ლე მე ბის მოგ-
ვა რე ბა ში. მეც ნი ე რე ბა ში აღი ა რე ბუ ლია ამის გა კე თე ბის სარ გებ ლი ა ნო ბა და ბევრ 
ცი ვი ლი ზე ბულ ქვე ყა ნა ში ისე თი სა გა და სა ხა დო სის ტე მის ჩა მო ყა ლი ბე ბას ცდი ლო-
ბენ, რომ უზ რუნ ველ ყო ფილ (გან მტკი ცე ბულ) იქ ნეს სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის სო ცი ა-
ლუ რი ორი ენ ტა ცი ა, მიღ წე ულ იქ ნეს ისე თი მდგო მა რე ო ბა, რომ მო სახ ლე ო ბის არც 
ერ თი ჯგუ ფი არ იყოს უკი დუ რე სად ღა რი ბი, რო დე საც მი სი ერ თი ნა წი ლი მე ტის-
მეტ, უაღ რეს ფუ ფუ ნე ბა ში ცხოვ რობს. რო გორც ბერ ნარდ შოუ წერ და, ქვე ყა ნა ში, 
რო მე ლიც „ფულს შამ პა ნურ ზე ხარ ჯავს მა შინ, რო დე საც ბავ შვე ბი რძით არ და უკ-
მა ყო ფი ლე ბი ა, – ეს ცუ დი მარ თვის, ამა ო ე ბის, უგუ ნუ რი, სუ ლე ლუ რი, უვი ცი ქვე ყა-
ნა ა. ..მი სი გამ დიდ რე ბა – აყ ვა ვე ბის ერ თა დერ თი სა შუ ა ლე ბაა არ და უშ ვას ფუ ლის 
ხარ ჯვა ახი რე ბა სა და ფუ ფუ ნე ბის საგ ნებ ზე, სა ნამ ხალ ხი სა თა ნა დოდ არ იქ ნე ბა უზ-
რუნ ველ ყო ფი ლი პირ ვე ლა დი სა ჭი რო ე ბის საგ ნე ბით~ [3,გვ.239]. ასე თი სა ზო გა დო-
ებ რი ვი მოთხ ოვ ნის მეტ -ნაკ ლე ბად დაკ მა ყო ფი ლე ბის სა ჭი რო ე ბა- სარ გებ ლი ა ნო ბა ზე 
დღეს ერ თმა ნე თი სა გან თვი სებ რი ვად გან სხვა ვე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი იდე ო ლო გი ის 
მიმ დევ რე ბიც კი თან ხმდე ბი ან.

არა ვინ და ობს იმა ზე, რომ შე მო სავ ლის გა ნა წი ლე ბა კონ კუ რენ ცი ი სა და არ ჩე-
ვა ნის სა ფუძ ველ ზე უნ და ხდე ბო დეს – თა ვი სუ ფა ლი ბა ზა რი სა უ კე თე სოდ უზ რუნ-
ველ ყოფს ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის გა ნა წი ლე ბას ეკო ნო მი კურ სუ ბი ექ ტებს შო რის 
მათ ხელთ არ სე ბუ ლი წარ მო ე ბის ფაქ ტო რე ბის მწარ მო ებ ლუ რო ბი სა და ეკო ნო მი-
კუ რი არ გუ მენ ტა ცი ის შე სა ბა მი სად. მაგ რამ ამ გა ნა წი ლე ბას, რო გორც ით ქვა (და 
არც ამა ზე და ვო ბენ), სა ზო გა დო ე ბის ძა ლი ან მდიდ რე ბად და ძა ლი ან ღა რი ბე ბად 
და ყო ფის ტენ დენ ცია ახა სი ა თებს, რაც, გარ და იმი სა, რომ მი უ ღე ბე ლი და უსა მარ-
თლოა მო რა ლუ რი თვალ საზ რი სით, უარ ყო ფი თად მოქ მე დებს მთლი ა ნო ბა ში თვით 
ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ზე:

- ჯერ ერ თი, „ძა ლი ან მდიდ რე ბის~ ქცე ვი სათ ვის სულ უფ რო და მა ხა სი ა თე ბე-
ლი ხდე ბა შე მო სავ ლე ბის ფუ ფუ ნე ბა სა და ახი რე ბა ზე ხარ ჯვა, ნაც ვლად მი სი მწარ-
მო ებ ლუ რად გა მო ყე ნე ბი სა; სხვაგ ვა რად რომ ვთქვათ, მო სახ ლე ო ბის უკი დუ რე სად 
შეძ ლე ბუ ლი კა ტე გო რი ა, მზარ დი შე მო სავ ლის მი ღე ბის კვა ლო ბა ზე, სულ უფ რო 
ნაკ ლებს ხარ ჯავს სა წარ მოო ინ ვეს ტი ცი ებ ზე და სულ უფ რო მეტს აბან დებს გან-
ცხრო მა- ფუ ფუ ნე ბის საგ ნებ ში, მა გა ლი თის თვის, ძვირ ფას ავ ტო მო ბი ლებ ში, ან ტიკ-
ვა რი ატ ში, ოქ რო სა და ბრი ლი ან ტებ ში და ა.შ.; 

- მე ო რე მხრივ, ღა რი ბად ქცე უ ლე ბი თუ დარ ჩე ნი ლე ბი და ბა ლი შე მო სავ ლი-
დან სულ უფ რო ნაკ ლებს ზო გა ვენ, შე სა ბა მი სად, სულ უფ რო ნაკ ლებ სახ სრებს მი-
მარ თა ვენ თა ვი ან თი მწარ მო ებ ლუ რო ბის ასა მაღ ლებ ლად, კერ ძოდ, სა კუ თა რი ჯან-
მრთე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და გა ნათ ლე ბის მი ღე ბა – ამაღ ლე ბა ზე.

ასე რომ, ხე ლი სუფ ლე ბის უპი რო ბო ვალ დე ბუ ლე ბაა ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის 
გა და ნა წი ლე ბით უზ რუნ ველ ყოს და ბალ შე მო სავ ლი ა ნე ბის დახ მა რე ბა იმ გვა რად, 
რომ ამ გა და ნა წი ლე ბამ სა ზო გა დო ე ბა ში შრო მი სა თუ მე წარ მო ე ობ რი ვი მო ტი ვა ცი ის 
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შე ნე ლე ბა კი არ გა მო იწ ვი ოს, არა მედ, პი რი ქით, ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბას შე უწყ ოს 
ხე ლი.

ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის გა ნა წი ლე ბის პრობ ლე მე ბი სა ქარ თვე ლო ში და 
მა თი მოგ ვა რე ბის გზე ბი

რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნია ჩვე ნი სა ხელ მწი ფოს ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კა ზე მო გან-
ხი ლუ ლი მო საზ რე ბე ბის თვალ საზ რი სით?

ვფიქ რობთ, ქვეყ ნის სა გა და სა ხა დო სის ტე მა, რო გორც ეროვ ნუ ლი შე მო სავ ლის 
გა და ნა წი ლე ბის უმ თავ რე სი ინ სტრუ მენ ტი, მი უ ხე და ვად სო ცი ა ლუ რად ორი ენ ტი რე-
ბუ ლი ეკო ნო მი კის მშე ნებ ლო ბის ოფი ცი ა ლუ რი სა ხე ლი სუფ ლე ბო კურ სის დეკ ლა-
რი რე ბი სა, ზე მო მი ნიშ ნე ბუ ლი თვალ საზ რი სით, ნაკ ლე ბად პა სუ ხობს სო ცი ა ლუ რი 
სა მარ თლი ა ნო ბის მოთხ ოვ ნებს – გა და სა ხა დე ბი მდიდ რე ბი სათ ვის უფ რო მსუ ბუ ქი 
ტვირ თი ა, ვიდ რე ღა რი ბე ბი სათ ვის, ვი ნა ი დან ჩვენ თან შე მო სავ ლე ბი უბ რა ლო პრო-
პორ ცი უ ლი პრინ ცი პით იბეგ რე ბა: შრო მის ანაზღ ა უ რე ბის და ბეგ ვრი სას სა შე მო სავ-
ლო გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი პრაქ ტი კუ ლად უც ვლე ლია ხელ ფა სის ნე ბის მი ე რი ოდე-
ნო ბის თვის; ასე თი ვე მიდ გო მაა დი ვი დენ დე ბის და ბეგ ვრას თან მი მარ თე ბი თაც.

არა და, ბევრ გან ვით რე ბულ ქვე ყა ნა ში (აშშ, ავ სტრი ა, შვე დე თი, ბელ გი ა, გერ მა-
ნი ა, საფ რან გე თი, ის რა ე ლი, იტა ლი ა, ჰო ლან დი ა, სა ბერ ძნე თი, სლო ვა კე თი, პო ლო-
ნე თი და სხვ.) საქ მე სულ სხვაგ ვა რა დაა – სო ცი ა ლურ ჯგუ ფებს შო რის შე მო სავ ლე-
ბის უთა ნას წო რო ბის ერ თგვა რად მოს წო რე ბა – და ბა ლან სე ბი სათ ვის და სა მე წარ მეო 
საქ მი ა ნო ბის წა სა ხა ლი სებ ლად, ისი ნი სა ქარ თვე ლო სა გან გან სხვა ვე ბულ, და ბეგ ვრის 
პროგ რე სი ულ მე თოდს მი მარ თა ვენ, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს შე მო სავ ლის დო ნის 
ზრდის კვა ლო ბა ზე სა გა და სა ხა დო გა ნაკ ვე თის ზრდას.

სამ წუ ხა როდ, უნ და ით ქვას ისიც, რომ ჩვე ნი ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე თა ქო ნებ რი-
ვი და შე მო სავ ლე ბის მდგო მა რე ო ბის დო ნე ებს შო რის სხვა ო ბა წლი დან წლამ დე იზ-
რდე ბა; შე დე გად, ვიწ რო პირ თა წრე ში თავ მოყ რი ლი კა პი ტა ლის სო ლი დუ რი ნა წი ლი 
სულ უფ რო მე ტად იხარ ჯე ბა ფუ ფუ ნე ბის საგ ნებ ზე, შე სა ბა მი სად, ნაკ ლე ბად გა მო ი-
ყე ნე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბა ზე, მთლი ა ნად მო სახ ლე ო ბის კე თილ დღე ო-
ბის ამაღ ლე ბა ზე, უმუ შევ რო ბი სა და მზარ დი სი ღა რი ბის დაძ ლე ვა ზე.

აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის გა დაწყ ვე ტის სა მი მი მარ თუ ლე ბა შე იძ ლე ბა და ვა სა ხე-
ლოთ:

I. აუ ცი ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კურ პო ლი ტი კა ში და იწყ ოს სა ბაზ რო 
ეკო ნო მი კი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბის ძა ლი ან მდიდ რე ბად და ძა ლი-
ან ღა რი ბე ბად და ყო ფის ერ თგვა რად შე მამ სუ ბუ ქე ბე ლი მე ქა ნიზ მის, შე მო სავ ლის 
პროგ რე სი უ ლი და ბეგ ვრის სა გა და სა ხა დო სის ტე მის დამ კვიდ რე ბა;

II. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ, ერ თი მხრივ, შე მო სავ ლე ბის მრა ვალ სა ფე-
ხუ რი ა ნი პროგ რე სი უ ლი და ბეგ ვრის მო დელ ზე გა დას ვლა მე ტად რთუ ლი საქ მეა 
(ა მას სიღ რმი სე უ ლი გა ა ნა ლი ზე ბა, სა თა ნა დო გა მოკ ვლე ვე ბი და შე სა ბა მი სი გა ან-
გა რი შე ბე ბი სჭირ დე ბა) და პრო ცე სი ობი ექ ტუ რად სა ჭი რო ებს ხაგ რძლივ დროს, ხო-
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ლო, მე ო რე მხრივ, სა ზო გა დო ე ბის სო ცი ა ლურ ფე ნებს შო რის მზარ დი ქო ნებ რი ვი 
უთა ნას წო რო ბის სა კითხი იმ დე ნად მტკივ ნე უ ლი ა, რომ სა ხელ მწი ფო სა გან გა და უ-
დე ბელ რე ა გი რე ბას მო ითხ ოვს, პრობ ლე მის ამ ეტაპ ზე ერ თგვა რად შემ სუ ბუ ქე ბა, 
ვფიქ რობთ, შე საძ ლე ბე ლია ქვე ყა ნა ში ფუ ფუ ნე ბის საგ ნებ ზე აქ ცი ზის გა და სა ხა დის 
და წე სე ბა – გაზ რდის გზით, უფ რო ზუს ტად – ფუ ფუ ნე ბის კა ტე გო რი ის ნა წარ მზე 
პროგ რე სი უ ლად მზარ დი აქ ცი ზის გა ნაკ ვე თე ბის შე მო ღე ბით, რაც პირ და პირ და-
მო კი დე ბუ ლე ბა ში იქ ნე ბა სა ქონ ლის ღი რე ბუ ლე ბას თან (ი მის სა ი ლუს ტრა ცი ოდ, თუ 
რამ დე ნად ეფექ ტი ა ნი და სა მარ თლი ა ნი შე იძ ლე ბა გა მოდ გეს, მა გა ლი თი სათ ვის, ზე-
მოხ სე ნე ბუ ლი პრინ ცი პით ძვირ ფა სი ავ ტო მო ბი ლე ბის და ბეგ ვრა არ სე ბულ წეს თან 
შე და რე ბით, გთა ვა ზობთ სტა ტი ის ბო ლოს მოყ ვა ნი ლი და ნარ თის გაც ნო ბას).

რით ვა სა ბუ თებთ ამ მო საზ რე ბას?
პირ ვე ლი. ფუ ფუ ნე ბის საგ ნებ ზე და წე სე ბუ ლი (გაზ რდი ლი) აქ ცი ზის გა და სა ხა-

დი: 
 გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა რო გორც შეძ ლე ბულ პირ თა და ბეგ ვრის გაძ ლი ე რე-

ბის სა შუ ა ლე ბა, რაც გა და სა ხა დე ბის გა ნა წი ლე ბის საქ მე ში უფ რო მეტ თა ნა ფარ დო-
ბას (თა ნა ზო მა დო ბას) და სა მარ თლი ა ნო ბას უზ რუნ ველ ყოფს;

 გარ კვე ულ წი ლად ხელს შე უწყ ობს სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო სის ტე-
მის იმ ნაკ ლო ვა ნე ბის შერ ბი ლე ბას, რო მე ლიც სა გა და სა ხა დო ტვირ თის ძი რი თა დად 
ქვეყ ნის და ბალ შე მო სავ ლი ან ფე ნა ზე და წო ლას გუ ლის ხმობს;

 გა ნა პი რო ბებს სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტ ში და მა ტე ბი თი სახ სრე ბის მო ზიდ ვას, 
რო მელ თა მი მარ თვა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა სო ცი უ მის მწარ მო ებ ლუ რო ბის ამაღ ლე-
ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად;

 შეძ ლე ბულ ფე ნას გა უღ ვი ვებს მო ტი ვა ცი ას უფ რო მე ტი ინ ვეს ტი ცია გა ნა-
ხორ ცი ე ლოს წარ მო ე ბა ში და უფ რო ნაკ ლე ბი მო იხ მა როს არამ წარ მო ებ ლუ რად.

მე ო რე. რო გორც ცნო ბი ლი ა, ფუ ფუ ნე ბის საგ ნე ბი (და ზო გა დად მა ღალ რენ-
ტა ბე ლუ რი პრო დუქ ცი ა), რო გორც წე სი, იბეგ რე ბა სწო რედ აქ ცი ზით. აქ ცი ზი კი ის 
ერ თა დერ თი სა ერ თო- სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი გა და სა ხა დია სა ქარ თვე ლო ში, რომ ლის 
გაზ რდა არ სა ჭი რო ებს რე ფე რენ დუ მის გა მარ თვას (მა შა სა და მე, არც აღ ნიშ ნულ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სო ლი დუ რი სა ხელ მწი ფო სახ სრე ბის გა ღე ბას). შე სა ბა მი სად, ზე მო-
აღ წე რი ლი მიზ ნე ბი სათ ვის სა გა და სა ხა დო ტვირ თის დამ ძი მე ბა გა ცი ლე ბით მო სა-
ხერ ხე ბე ლია და მარ თე ბუ ლი სწო რედ აქ ცი ზის მეშ ვე ო ბით;

მე სა მე. ზო გა დად მოხ მა რე ბის საგ ნებ ზე (მა გა ლი თად, იმა ვე ფუ ფუ ნე ბის საგ-
ნებ ზე) გა და სა ხა დის გაზ რდა უფ რო რა ცი ო ნა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ა, ვიდ რე, 
ვთქვათ, გა და სა ხა დის გაზ რდა შე მო სა ვალ ზე (მაგ. ხელ ფას ზე) – ეს უკა ნას კნე ლი აქ-
ვე ი თებს ადა მი ან ში მე ტი შე მო სავ ლის გა მო მუ შა ვე ბის სტი მულს, პირ ვე ლი კი უბიძ-
გებს ადა მი ანს ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა კენ;

ნი შან დობ ლი ვია ისიც, რომ ფუ ფუ ნე ბის საგ ნებ ზე და წე სე ბუ ლი (გაზ რდი ლი) 
აქ ცი ზის გა და სა ხა დი არ გა მო იწ ვევს ჩვე ნი ქვეყ ნის თვის ისეთ ნე გა ტი ურ მოვ ლე ნებს, 
რა საც, მსგავ სი სა გა და სა ხა დო ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად, ად გი ლი ჰქონ და ზო გი ერთ 
სხვა სა ხელ მწი ფო ში, სა დაც ფუ ფუ ნე ბის საგ ნებ ზე აქ ცი ზის შე მო ღე ბა – გაზ რდამ 
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შე ამ ცი რა პრო დუქ ცი ის ად გი ლობ რი ვი წარ მო ე ბა – ფუ ფუ ნე ბის კა ტე გო რი ის საგ-
ნე ბი, რო გორც ასე თი, სა ქარ თვე ლო ში, პრაქ ტი კუ ლად არ იწარ მო ე ბა, შე სა ბა მი სად, 
აქ ცი ზით და ბეგ ვრას და ექ ვემ დე ბა რე ბა მხო ლოდ იმ პორ ტი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ა. ეს 
ქმე დე ბა მარ თლზო მი ე რია იმ თვალ საზ რი სი თაც, რომ თა ნა მედ რო ვე თე ო რია ფუ-
ფუ ნე ბის საგ ნებ ზე სპე ცი ა ლუ რი გა და სა ხა დის შე მო ღე ბას ეფექ ტი ა ნად სწო რედ 
იმ ქვეყ ნე ბის თვის მი იჩ ნევს, სა დაც ასე თი სა ქო ნე ლი ძი რი თა დად იმ პორ ტუ ლია 
[3,გვ.301].

III. სა ზო გა დო ე ბის სე რი ო ზუ ლად დი ფე რენ ცი რე ბას ეკო ნო მი კურ სუ ბი ექ ტებ სა
და სო ცი ა ლურ ფე ნებს შო რის შე მო სავ ლის, ქო ნე ბის ინ ტენ სი უ რად უმარ თე ბუ ლო 
(ა რა მარ თლზო მი ერ) გა და ნა წი ლე ბას, შე სა ბა მი სად, სო ცი ა ლურ არას ტა ბი ლუ რო-
ბას, ხელს უწყ ობს ეკო ნო მი კა ში მიმ დი ნა რე ფა სე ბის ზრდა – ინ ფლა ცი ა, რო მე ლიც 
გან სა კუთ რე ბით მტკივ ნე უ ლად მოქ მე დებს მყა რი, ფიქ სი რე ბუ ლი შე მო სავ ლის მქო-
ნე პი რებ ზე: მა თი ნო მი ნა ლუ რი შე მო სა ვა ლი ფუ ლა დი გა მო ხა ტუ ლე ბით უც ვლე ლი 
რჩე ბა, მაგ რამ ფუ ლის მყიდ ვე ლო ბი თი უნა რის პერ მა ნენ ტუ ლი კლე ბის გა მო, კე-
თილ დღე ო ბა კლე ბუ ლობს.

ინ ფლა ცია სე რი ო ზუ ლი პრობ ლე მა ა, აქ კი, ჩვე ნი თე მის ში ნა არ სი დან გა მომ დი-
ნა რე, მხო ლოდ ერთ სა კითხს შე ვე ხე ბით.

რო გორც ცნო ბი ლი ა, ეკო ნო მის ტე ბი ინ ფლა ცი ის პროგ ნო ზი რე ბას ეწე ვი ან, ხო-
ლო ხე ლი სუფ ლე ბა სა ხელ მწი ფო წლი უ რი ბი უ ჯე ტის გეგ მა ში მის სა ვა რა უ დო დო ნეს 
ამ ტკი ცებს: ე.ი. მან წი ნას წარ იცის (გეგ მავს), რომ წლის გან მავ ლო ბა ში მყარ შე მო-
სავ ლი ა ნი მო სახ ლე ო ბა ამ დო ნის შე სა ბა მი სად გა ღა რიბ დე ბა. ჩვენ მხო ლოდ ასე თი 
კა ტე გო რი ის მო სახ ლე ო ბის ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე და უც ველ კა ტე გო რი ას შე ვე ხე ბით 
– პენ სი ო ნე რებს და მათ პენ სი ას. სა ქარ თვე ლო ში ყვე ლა მსჯე ლობს პენ სი ო ნერ თა
გა უ საძ ლის მდგო მა რე ო ბა ზე; ამას თან ზო გი ერ თი ამ ტკი ცებს, რომ ქვეყ ნის ეკო ნო-
მი კის შე საძ ლებ ლო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, პენ სი ის მო ცუ ლო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მო-
მა ტე ბის სა შუ ა ლე ბა დღეს დღე ო ბით არ არ სე ბობს. ჩვენც პრინ ციპ ში ამ მო საზ რე-
ბა ზე ვდგა ვართ, თუმ ცა მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ბი უ ჯეტ ში ზო გი ერ თი არამ წარ მო ებ ლუ რი 
(ა რა ა უ ცი ლე ბე ლი) ხარ ჯის შემ ცი რე ბის კვა ლო ბა ზე შე იძ ლე ბო და აქამ დე არ სე ბუ ლი 
პენ სი ის უმ ნიშ ვნე ლო მო მა ტე ბა მა ინც.

მოხ და კი სა პი რის პი რო: 2018 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტ ში და ი გეგ მა პენ სი-
ის რე ა ლუ რი შემ ცი რე ბა, ვი ნა ი დან უც ვლე ლი ნო მი ნა ლუ რი პენ სი ის პი რო ბებ ში სა-
ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტ ში ინ ფლა ცი ის ჩა დე ბა პენ სი ის ფაქ ტობ რი ვი შემ ცი რე ბაა და სხვა 
არა ფე რი. სა ინ ტე რე სო ის არის, რომ ხე ლი სუფ ლე ბის ზო გი ერ თმა წარ მო მად გე ნელ-
მა თით ქოს და მო ი ბო დი შა, პენ სი ებს ვერ ვზრდი თო, მაგ რამ ფაქ ტობ რი ვი შემ ცი რე ბა 
რომ და გეგ მეს, ამას ხა ზი არა ვინ გა უს ვა.

სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯეტს კი, რო მე ლიც 4-მი ლი ო ნი ა ნი მო სახ ლე ო ბის ქვე ყა ნა ში 
თით ქმის 1 მლნ ადა მი ა ნი სათ ვის შე მო სავ ლის ერ თა დერ თი წყა როს შემ ცი რე ბას ით-
ვა ლის წი ნებს, სო ცი ა ლუ რად ორი ენ ტი რე ბულს, რო გორც ით ქვა, ნამ დვი ლად ვერ 
ვუ წო დებთ.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ობი ექ ტუ რი აუ ცი ლებ ლო ბა მო ითხ ოვს მი ღე ბულ 
იქ ნეს კა ნო ნი, რომ ლის შე სა ბა მი სად მთავ რო ბას აეკ რძა ლე ბა პარ ლა მენ ტში ისე თი 
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სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის პრო ექ ტის შე ტა ნა, რო მელ შიც, ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლის ად-
რინ დელ თან შე და რე ბით უც ვლე ლო ბის ან ნე ბის მი ე რი ზრდის გეგ მას თან ერ თად, 
და გეგ მი ლი იქ ნე ბა ბი უ ჯე ტის მომ სა ხუ რე ბის სფე რო ში ფიქ სი რე ბუ ლი შე მო სავ ლის 
მქო ნე პირ თა (პირ ველ რიგ ში, პენ სი ო ნე რე ბის) რე ა ლუ რი შე მო სავ ლის შემ ცი რე ბა.

და ბო ლოს, სა ქარ თვე ლოს სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის სო ცი ა ლუ რი ორი ენ ტა ცი ის 
შემ დგო მი გან მტკი ცე ბი სათ ვის, ასე ვე სა ჭი როდ მიგ ვაჩ ნია ქვეყ ნის სა ბი უ ჯე ტო- სა-
გა და სა ხა დო პო ლი ტი კა ში ისე თი წე სის დამ კვიდ რე ბა, რომ ლის მი ხედ ვით სა მე ურ-
ნეო სუ ბი ექ ტთა შე მო სა ვა ლი და ი ბეგ რე ბა პროგ რე სი უ ლი მე თო დით, გა მომ დი ნა რე 
შე მო სავ ლის მო ცუ ლო ბი დან.

ზოგიერთი ძვირადღირებული (ფუფუნების კატეგორიის) მსუბუქი ავტომობილის 
დაბეგვრის ცხრილი
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AUDI Q7 2967 5წლის 1,0 2967 ლ. 65000 ლ. 1,0 2967 ლ.
AUDI Q7 2967 4წლის 1,2 3561 ლ. 75000 ლ. 2,0 5934 ლ.
AUDI Q7 2967 3წლის 1,4 4154 ლ. 85000 ლ. 2,3 6824 ლ.
AUDI Q7 2967 2 წლის 1,5 4450 ლ. 100000 ლ. 2,5 7418 ლ.
AUDI Q7 2967 1წლის 1,5 4450 ლ. 150000 ლ. 5,0 14835 ლ.
AUDI Q7 2967 1წლამდე 1,5 4450 ლ. 240000 ლ. 8,0 23736 ლ.
BMW 730 d 2993 5წლის 1,0 2993 ლ. 70000 ლ. 1,0 2993 ლ.
BMW 730 d 2993 4წლის 1,2 3592 ლ 85000 ლ. 2,0 5986 ლ.
BMW 730 d 2993 3 წლის 1,4 4190 ლ. 100000 ლ. 2,3 6884 ლ.
BMW 730 d 2993 2წლის 1,5 4490 ლ. 120000 ლ. 5,0 14965 ლ.
BMW 730 d 2993 1წლის 1,5 4490 ლ. 170000 ლ. 8,0 23944 ლ.
BMW 730 d 2993 1წლამდე 1,5 4490 ლ. 260000 ლ. 12,0 35916 ლ.
Mercedes-
Benz SLK 350 3498 7 წლის 0,8 2798 ლ 75000 ლ. 1,3 4547 ლ.
Mercedes-
Benz SLK 350 3498 6 წლის 0,8 2798 ლ. 85000 ლ. 1,3 4547 ლ.
Mercedes-
Benz SLK 350 3498 5წლის 1,0 3498 ლ 110000 ლ. 3,3 11543 ლ.
Mercedes-
Benz SLK 350 3498 4წლის 1,2 4198 ლ. 140000 ლ. 4,0 13992 ლ.
Mercedes-
Benz SLK 350 3498 3 წლის 1,4 4898 ლ. 165000 ლ. 7,4 25885 ლ.
Mercedes-
Benz SLK 350 3498 2წლის 1,5 5247 ლ. 180000 ლ. 8,0 27984 ლ.
Volkswagen Touareg 2967 3 წლის 1,4 4153 ლ. 56000 ლ. 1,4 4153 ლ.
Volkswagen Touareg 2967 2წლის 1,5 4450 ლ. 98000 ლ. 2,5 7418 ლ.
Volkswagen Touareg 2967 1წლის 1,5 4450 ლ. 112000 ლ. 5,0 14835 ლ.
Volkswagen Touareg 2967 1წლამდე 1,5 4450 ლ. 140000 ლ. 5,0 14835 ლ.
Lexus LX 570 5663 4წლის 1,2 6796 ლ. 140000 ლ. 4,0 22652 ლ.
Lexus LX 570 5663 3წლის 1,4 7928 ლ. 180000 ლ. 7,4 41906 ლ.
Lexus LX 570 5663 1წლამდე 1,5 8495 ლ. 364000 ლ. 12,0 67956 ლ.
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For the Improvement of Social Orientation of Tax and Budgetary 
Policies

Vladimer Basaria 
Doctor of Economics

vbasaria@yahoo.com 

 Independent Georgia has declared socially oriented market economy. A lot of 
things have been done in this period. As far as it is known, distribution of national 
income is mainly based on the productivity of the production factors, and the social 
orientation is distinguished in its distribution.

 Furthermore, in this direction many more needs to be done to create stable con-
ditions for social justice and economic growth:

1. The tax system of progressive taxation of economic subjects has not been 
introduced yet. On the one hand, it will somewhat simplify the tax revenue of the 
low-income taxes at the expense of higher revenues and (second) make the latter 
more productive in revenue;

2. To maximize the luxury items (precious cars, yachts, boats, helicopters, jew-
elry items, etc.) should be signifi cantly expanded. This measure will also positively 
impact on the problems mentioned in Article 1;

3. The practice must be considered inadmissible (relevant regulations should be 
adopted), when nothing is done in the context of infl ation in the country’s budget for the 
welfare level of persons with fi xed income (fi rst of all pensioners) did not deteriorate. 
Such a budget can not be called “socially oriented”.

Keywords: Tax policy; progressive taxes; tax on luxury goods; budget social 
orientation; excise; taxes of motor cars.

JEL Codes: H20, H60, H61
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(საქართველოს მაგალითზე)
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ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტი
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სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის რა ცი ო ნა ლუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბა მნიშ ვნე-
ლოვ ნად არის და მო კი დე ბუ ლი მი წო დე ბის ბაზ რის სრულ ფა სოვ ნად წარ მარ-
თულ კვლე ვა ზე. ეს პრო ცე სი კი დღეს დღე ო ბით მრა ვა ლი ნაკ ლო ვა ნე ბით ხა-
სი ათ დე ბა. ნაშ რო მის მი ზა ნია სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის პრო ცე სის საწყ ი სი 
ეტა პის – მი წო დე ბის ბაზ რის კვლე ვის თვის რე კო მენ დე ბუ ლი მე თო დო ლო გი-
ის გან ხილ ვა, ასე ვე, მო საზ რე ბე ბის გა მოთ ქმა და რე კო მენ და ცი ე ბის შე მუ შა-
ვე ბა შეს ყიდ ვე ბის სფე როს მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხ ებ ზე. 

ნაშ რომ ში ბაზ რის კვლე ვის მე თო დო ლო გი ად შე მო თა ვა ზე ბუ ლია უცხ ო-
უ რი ქვეყ ნე ბის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა ში აპ რო ბი რე ბუ ლი მე თო-
დი – მ. პორ ტე რის კონ კუ რენ ცი ის 5 ძა ლის მო დე ლი [6, გვ: 7] და PESTEL 
ანა ლი ზი [7, გვ: 25]. ნაშ რომ ში ასე ვე გა მოთ ქმუ ლია მო საზ რე ბე ბი მი წო დე ბის 
ბაზ რის კვლე ვას თან და კავ ში რე ბით სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს მი-
ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის შე სა ხებ.

შე დე გე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი შე საძ ლოა გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს შემ-
სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ. ნაშ რო მი ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია კერ ძო 
სექ ტორ ში ფუნ ქცი ო ნი რე ბა დი ბიზ ნეს სუ ბი ექ ტე ბის თვის, მათ ეძ ლე ვათ შე-
საძ ლებ ლო ბა კვლე ვის შე დე გის გათ ვა ლის წი ნე ბით გა ა ა ნა ლი ზონ და სწო რად 
და გეგ მონ სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ თან სა მო მავ ლო ურ თი ერ თო ბე ბი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი; მი წო დე ბის ბაზ რის 
კვლე ვა; კონ კუ რენ ცი ის 5 ძა ლის მო დე ლი; PESTEL ანა ლი ზი.

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლი რე ბა                                    
სა ქარ თვე ლო ში

ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია სხვა დას ხვა სა ხის რე სურ სის 
არ სე ბო ბა ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. კერ ძო სექ ტორ თან შე და-
რე ბით, სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბი მე ტი ფორ მა ლო ბე ბის, წე სე ბი სა და პრო ცე დუ-
რე ბის დაც ვით შე ი ძე ნენ სა ქო ნელს, მომ სა ხუ რე ბა სა და სა მუ შა ოს, რაც სა ხელ მწი-
ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ხე ლით არის ცნო ბი ლი. შეს ყიდ ვის პრო ცე სის საწყ ი სი ეტა პია ამა 
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თუ იმ სა ქონ ლის /მომ სა ხუ რე ბის ბაზ რის კვლე ვა, რომ ლის შე დე გად გა ნი საზღ ვრე ბა 
არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხ ი. შეს ყიდ ვე ბის რა ცი ო ნა ლუ რად გან ხორ ცი ე ლე-
ბის თვის კი ბაზ რის მოკ ვლე ვის პრო ცე სის დახ ვე წა აუ ცი ლე ბე ლი ა, რა საც ადას ტუ-
რებს აშ შ-ის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს პრო ექ ტის -<მმარ თვე ლო ბა 
გან ვი თა რე ბი სათ ვის~ ფარ გლებ ში დე ლო იტ ქონ სალ თინ გის მი ერ 2016 წელს ჩა ტა-
რე ბუ ლი კვლე ვაც, სა დაც გა მო კითხ უ ლი კომ პა ნი ე ბის დი დი ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ 
სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მის უკეთ ფუნ ქცი ო ნი რე ბის თვის ძა ლი ან მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია ტენ დე რის გა მოცხ ა დე ბამ დე ბაზ რის მოკ ვლე ვის პრო ცე სის დახ ვე წა [1, 
გვ:32]. მი წო დე ბის ბაზ რის სწო რად წარ მარ თუ ლი კვლე ვა მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად 
გა ნა პი რო ბებს შეს ყიდ ვის პრო ცე დუ რე ბის წარ მა ტე ბით დას რუ ლე ბა სა და შეს ყიდ-
ვის შემ დგომ ეტაპ ზე სირ თუ ლე ე ბის შემ ცი რე ბას. სა ქარ თვე ლო ში სა ხელ მწი ფო 
შეს ყიდ ვე ბის სის ტე მა დე ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლია და შეს ყიდ ვე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე 
უფ ლე ბა მო სი ლია კონ კრე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა. აღ ნიშ ნუ ლი სფე რო რე გუ ლირ დე ბა 
„სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის შე სა ხებ~ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი თა და კა ნონ ქვემ დე ბა რე 
ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბით, რო მელ თა ძი რი თად მიზ ნებს შო რი საა ბაზ რებ ზე ჯან სა ღი 
კონ კუ რენ ცი ის გან ვი თა რე ბა და შეს ყიდ ვე ბის მო ნა წი ლე თა მი მართ პრო პორ ცი უ ლი, 
არა დის კრი მი ნა ცი უ ლი მიდ გო მი სა და თა ნას წო რი მოპყ რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა [2, 
მუხ ლი: 2, ქვეპ: ბ, გ].

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის პრო ცესს კო ორ დი ნა ცი ას უწევს სა ჯა რო სა მარ თლის 
იუ რი დი უ ლი პი რი – სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტო, რომ ლის უმ თავ რე სი მი-
ზა ნია სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის პრო ცე სე ბის გამ ჭვირ ვა ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა და 
მიმ წო დე ბელ თათ ვის ჯან სა ღი კონ კუ რენ ცი ის პი რო ბე ბის შექ მნა [3, მუხ ლი: 2]. 2010 
წელს სა ა გენ ტოს მი ერ შე იქ მნა და და ი ნერ გა სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ერ თი ა ნი, 
ღია ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მა (www.procurement.gov.ge). იგი არის პლატ ფორ მა, 
რო მე ლიც შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და მიმ წო დებ ლე ბის ერ თმა ნეთ თან და-
კავ ში რე ბის გარ და, იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას, ელექ ტრო ნუ ლად წა რი მარ თოს სა ხელ მწი-
ფო შეს ყიდ ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბი, გა სა ჯა როვ დეს შემ სყიდ ვე ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წლი უ რი გეგ მე ბი, სა ტენ დე რო გან ცხა დე ბე ბი და დო კუ მენ ტა ცი ე-
ბი, მიმ წო დე ბელ თა სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბე ბი, სა ტენ დე რო კო მი სი ის სხდო მის ოქ-
მე ბი, ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი და ა.შ. 

ბაზ რის კვლე ვა რო გორც სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის პრო ცე სის 
სა ფუძ ვე ლი

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვა მო ი ცავს თან მიმ დევ რულ ეტა პებს, რო მელ თა გან საწყ ის 
ფა ზას წარ მო ად გენს შეს ყიდ ვე ბის მო სამ ზა დე ბე ლი ეტა პი. მას ში იგუ ლის ხმე ბა შეს-
ყიდ ვე ბის წლი უ რი გეგ მის შე მუ შა ვე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ქმე დე ბე ბი და ყო ვე ლი 
ცალ კე უ ლი შეს ყიდ ვის დაწყ ე ბი სათ ვის მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბი. კონ კრე ტუ ლი 
შეს ყიდ ვის და გეგ მვი სას გა ნი საზღ ვრე ბა შე სა ძე ნი სა ქონ ლი სა თუ მომ სა ხუ რე ბის მა-
ხა სი ა თებ ლე ბი, შეს ყიდ ვის პრო ცე დუ რე ბი და ვა დე ბი. შეს ყიდ ვის ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
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და გეგ მვა მი წო დე ბის შე სა ბა მი სი ბაზ რის კვლე ვით იწყ ე ბა. სხვა დას ხვა მი ზე ზის გა-
მო, შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ მი წო დე ბის ბაზ რის კვლე ვი სას შე საძ ლოა 
არა ერ თი შეც დო მა იქ ნეს დაშ ვე ბუ ლი: ბაზ რის კვლე ვა წა რი მარ თოს კვლე ვის მე თო-
დო ლო გი ის, გეგ მის და მიზ ნის გა ნუ საზღ ვრე ლად; ბა ზა რი მოკ ვლე ულ იქ ნეს მხო-
ლოდ შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბის და, დგე ნის თვის; კვლე ვი სას 
არ იქ ნეს შერ ჩე უ ლი მიზ ნობ რი ვი მიმ წო დებ ლე ბი და ა.შ. ფა სე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა-
ცი ის მი ღე ბის გარ და, ბაზ რის კვლე ვის შე დე გად შე საძ ლო ა:

დად გინ დეს ბა ზარ ზე არ სე ბულ მიმ წო დე ბელ თა შე საძ ლებ ლო ბე ბი და მა-
ხა სი ა თებ ლე ბი, რაც შემ დგომ მიმ წო დებ ლის მი მართ წა ყე ნე ბულ მოთხ ოვ ნებ სა და 
ვალ დე ბუ ლე ბებ ში აი სა ხე ბა; 

დად გინ დეს შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის შემ ცვლე ლი სა ქო ნე ლი თუ მომ სა ხუ რე ბა, 
რა მაც შე საძ ლოა შეს ყიდ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი არა ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხი 
გა ა მარ ტი ვოს; 

გა მოვ ლე ნილ იქ ნეს ის გზე ბი, რო მელ თა სა შუ ა ლე ბი თაც მოხ დე ბა პო ტენ ცი-
უ რი მიმ წო დებ ლე ბის ბა ზის გა ფარ თო ე ბა (მაგ: შე სა ბა მი სი სპე ცი ფი კა ცი ე ბის შე მუ-
შა ვე ბა) და ა.შ.

მო ნი ტო რინ გი სა და ანა ლი ზის სა ფუ ძელ ზე, სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა-
გენ ტოს მი ერ გა მოვ ლინ და შეს ყიდ ვე ბის პრო ცეს ში არ სე ბუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი და 
შე მუ შავ და რე კო მენ და ცი ე ბი მი წო დე ბის ბაზ რის კვლე ვას თან და კავ ში რე ბით. აღ-
ნიშ ნულ დო კუ მენ ტში მი წო დე ბის ბაზ რის არა სა თა ნა დოდ გა მოკ ვლე ვის შე დე გე ბად 
და სა ხე ლე ბუ ლია პრე ტენ დენ ტის მი ერ სპე ცი ფი კა ცი ე ბით ჩა ნაც ვლე ბა დი შეს ყიდ ვის 
ობი ექ ტის შე მო თა ვა ზე ბის შე უძ ლებ ლო ბა; არა საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია წი ნა და დე ბის 
შე მუ შა ვე ბი სა და სა ტენ დე რო წი ნა და დე ბის ფა სის და ან გა რი შე ბი სათ ვის; უჩ ვე უ ლო 
მოთხ ოვ ნე ბი; მი წო დე ბას თან /შეს რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი არა ა დეკ ვა ტუ რად 
მოკ ლე ვა დე ბის დად გე ნა; ტენ დე რის მიმ დი ნა რე ო ბის არა გო ნივ რუ ლად მოკ ლე ხან-
გრძლი ვო ბა; არა ა დეკ ვა ტუ რად და ბა ლი ფა სე ბის გან საზღ ვრა; ფა სე ბის დი ნა მი კის 
გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა; ტი პუ რი სა წარ მოს ზო მი სა და სა წარ მო ე ბის ზო გა დი შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა; მიმ წო დებ ლე ბის სპე ცი ა ლი ზე ბის სფე როს 
გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა; სე ზო ნუ რი ფაქ ტო რე ბის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა [4, გვ: 
1,2]. აქ ვე უნ და შევ ნიშ ნოთ, რომ სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს ანა ლი ზის 
შე დე გად შე მუ შა ვე ბულ რე კო მენ და ცი ას – სპე ცი ფი კა ცი ე ბის გან საზღ ვრი სას შემ-
სყიდ ველ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი შემ ცვლე ლი 
პრო დუქ ტი და სპე ცი ფი კა ცი ე ბით არ უნ და შეზღ უ დოს ის ალ ტერ ნა ტი ვა, რო მე ლიც 
აკ მა ყო ფი ლებს შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის სა ჭი რო ე ბას [4, გვ: 9], ნა წი ლობ რივ 
ვერ და ვე თან ხმე ბი. ხში რად აუ ცი ლე ბე ლია შემ სყიდ ველ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ შე ი ძი ნოს 
კონ კრე ტუ ლი სა ხის ჩა ნაც ვლე ბა დი პრო დუქ ტი, ისე თი მი ზე ზე ბი გა მო, რო გო რი ცაა 
უკ ვე შეს ყი დუ ლი ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ რე ბა ერ თი ტი პის სა ქო ნელ ზე, მხო ლოდ ერ თი 
სა ხის პრო დუქ ტთან თავ სე ბა დი კონ კრე ტუ ლი სა ხის მა კომ პლექ ტე ბე ლი პრო დუქ ტი 
და ა.შ. დო კუ მენ ტში გა მოთ ქმუ ლია ასე ვე შემ დე გი მო საზ რე ბა: „მი წო დე ბის მცი რე 
ვა დე ბის და წე სე ბა გა ნა პი რო ბებს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვებ ში მხო ლოდ დი დი რე სურ-
სის მქო ნე მიმ წო დებ ლე ბის მო ნა წი ლე ო ბას. სა უ კე თე სო პრაქ ტი კას წარ მო ად გენს 
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მი წო დე ბის ვა დის შერ ჩე ვა ტი პუ რი მიმ წო დებ ლის ზო გა დი შე საძ ლებ ლო ბე ბის გათ-
ვა ლის წი ნე ბით~ [4, გვ: 9]. მო ცე მულ დე ბუ ლე ბა ში უპი რა ტე სო ბა ენი ჭე ბა მიმ წო დე-
ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ინ ტე რე სებს შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის სა ჭი რო ე ბებ თან 
შე და რე ბით. ხშირ შემ თხვე ვა ში, ამა თუ იმ პრო დუქ ტის ოპე რა ტი უ ლად მი წო დე ბა 
ორ გა ნი ზა ცი ის თვის სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რი სი შეს რუ ლე ბაც ბა ზარ ზე 
არ სე ბუ ლი მიმ წო დებ ლე ბის უმ რავ ლე სო ბას არ შე უძ ლი ა. კონ კრე ტულ ტენ დერ შიც 
სწო რედ ის პრე ტენ დენ ტი იმარ ჯვებს, რო მე ლიც ყვე ლა ზე და ბა ლი შე მო თა ვა სე ბუ-
ლი ფა სის სა ფუძ ველ ზე, სრუ ლად შეძ ლებს სა ტენ დე რო დო კუ მენ ტა ცი ით გან საზღ-
ვრუ ლი მოთხ ოვ ნე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბას. სა ა გენ ტოს მი ერ ასე ვე რე კო მენ დი რე ბუ-
ლია შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ სა ვა რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბის დად გე ნი სას 
იმ დრო ი სათ ვის მოქ მე დი ფა სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ბაზ რის 
ტენ დენ ცი ე ბის შე სა ხებ, შემ დგომ ში ოპ ტი მა ლუ რი სა ტენ დე რო პი რო ბე ბის შე მუ შა ვე-
ბის თვის [4, გვ: 9]. მო ცე მულ რე კო მენ და ცი ას სრუ ლად ვე თან ხმე ბი, რად გან ხში რად 
შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ით ვა ლის წი ნე ბენ მსგავ სი შეს ყიდ ვის გა მოც დი ლე ბას, 
რო მე ლიც რამ დე ნი მე თვის ან სუ ლაც 1 წლის წინ გა ნა ხორ ცი ე ლეს. მა გა ლი თად, 
თა ნა მედ რო ვე, ცვა ლე ბად გა რე მო ში, რო დე საც ვა ლუ ტე ბის კურ სი მა ღა ლი რყე ვით 
ხა სი ათ დე ბა, რაც შემ დგომ სა ქონ ლი სა თუ მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ცვლი ლე-
ბა საც იწ ვევს, რიგ შემ თხვე ვა ში, ბა ზარ ზე არ სე ბულ ფა სებ თან შე და რე ბით არა რე ა-
ლუ რია წი ნა გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რდნო ბით დად გე ნი ლი შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის სა ვა-
რა უ დო ღი რე ბუ ლე ბა. 

კონ კუ რენ ცი ის 5 ძა ლის მო დე ლი და PESTEL ანა ლი ზი რო გორც ბაზ რის 
კვლე ვის მე თო დი

ბაზ რის ინ ტენ სი უ რი გა მოკ ვლე ვა გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რო დე საც 
შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცია პირ ვე ლად იძენს სა ქო ნელ სა თუ მომ სა ხუ რე ბას და არა-
ერთ სირ თუ ლეს თან თუ დიდ ხა ნა ხარ ჯებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი. რო დე საც ორ-
გა ნი ზა ცია პე რი ო დუ ლად შე ის ყი დის ობი ექტს, მეტ ინ ფორ მა ცი ას ფლობს მას ზე და 
ბაზ რის კვლე ვა, ზო გი ერთ შემ თხვე ვა ში, შე საძ ლოა ჩა ა ნაც ვლოს პი რა დი, თუ სხვა 
შემ სყიდ ვე ლის გა მოც დი ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბამ. ბაზ რის კვლე ვის მას შტა ბი და მო-
კი დე ბუ ლია შეს ყიდ ვის ობი ექ ტის მო ცუ ლო ბა ზე, მის სირ თუ ლე სა და მნიშ ვნე ლო ბა-
ზე. ყო ვე ლი ბა ზა რი სპე ცი ფი კუ რია და ინ დი ვი დუ ა ლურ მიდ გო მას სა ჭი რო ებს კვლე-
ვი სას, თუმ ცა, ზო გა დი მიდ გო მით შე საძ ლოა გა მო ი ყოს ბაზ რის კვლე ვის ძი რი თა დი 
და სა ერ თო მი მარ თუ ლე ბე ბი. ირ ლან დი ის რეს პუბ ლი კის სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის 
ოფი სი მი წო დე ბის ბაზ რის ანა ლი ზის სა ხელ მძღვა ნე ლო ში ბაზ რის კვლე ვის მი მარ-
თუ ლე ბე ბად მ. პორ ტე რის „კონ კუ რენ ცი ის 5 ძა ლის მო დელს~ იყე ნებს [6, გვ: 7], ხო-
ლო ზო გი ერ თი ქვეყ ნის სა ხელ მძღვა ნე ლო ში და მა ტე ბით, მე-6 მი მარ თუ ლე ბა არის 
გა მოკ ვე თი ლი, რო მე ლიც აერ თი ა ნებს მი წო დე ბის ბა ზარ ზე ზე მოქ მედ ისეთ გა რე მო 
ფაქ ტო რებს, რო გო რი ცა ა: სა კა ნონ მდებ ლო, პო ლი ტი კუ რი, კულ ტუ რუ ლი, ეკო ნო-
მი კუ რი და ტექ ნო ლო გი უ რი ფაქ ტო რე ბი [7, გვ: 25].
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ზე მო აღ ნიშ ნუ ლის მი ხედ ვით, ბაზ რის კვლე ვის პირ ველ მი მარ თუ ლე ბად ამ კონ-
კრე ტუ ლი ბაზ რის სტრუქ ტუ რის შეს წავ ლა სა ხელ დე ბა, რო მე ლიც მო ი ცავს არა ერ-
თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კითხ ის გან საზღ ვრას, მათ შო რის: ბა ზარ ზე მიმ წო დე ბელ თა 
რიცხ ვის, მა თი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და გე ოგ რა ფი უ ლი გა ნა წი ლე ბის დად გე ნას; სა-
ბაზ რო კონ ცენ ტა ცი ი სა და კონ კრე ტუ ლი ლი დე რე ბი სა თუ მიმ დევ რე ბის გან საზღ-
ვრას; ბა ზარ ზე შეს ვლი სა და გას ვლის ბა რი ე რე ბის გა მოვ ლე ნას; ვერ ტი კა ლუ რი ან 
ჰო რი ზონ ტა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის მო სა ლოდ ნე ლი შემ თხვე ვი სა და ბო ლო პე რი ოდ ში 
გა ერ თი ა ნე ბუ ლი მიმ წო დებ ლე ბის გან საზღ ვრას; სა ქონ ლი სა თუ მომ სა ხუ რე ბის დი-
ფე რენ ცი ა ცი ის დო ნის გა გე ბას [6, გვ: 8-10]. 

კვლე ვის მე ო რე მი მარ თუ ლე ბა მო ი ცავს კონ კუ რენ ცი ის სა კითხ ე ბის გან საზღ-
ვრას, კერ ძოდ: ბაზ რის მო ნა წი ლე თა კონ კუ რენ ცი ის ფაქ ტო რის (ფა სი, ხა რის ხი, 
თან მხლე ბი მომ სა ხუ რე ბა და ა.შ.) გა მოვ ლე ნას; ბაზ რის ტენ დენ ცი ე ბის გა გე ბას; 
პრო დუქ ტი სა თუ მომ სა ხუ რე ბის სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის ეტა პის გან საზღ ვრას [6, გვ: 
10-11].

მე სა მე მი მარ თუ ლე ბა ფა სე უ ლო ბა თა ჯაჭ ვის არა ერთ სა კითხს აერ თი ა ნებს, 
მათ შო რის, რო მე ლი მიმ წო დებ ლე ბი შე ად გე ნენ ფა სე უ ლო ბა თა ჯაჭვს, რო გო რია 
მა თი წვლი ლი სა ბო ლოო პრო დუქ ტში და ტრან სპორ ტი რე ბის რა მე თო დე ბი გა მო ი-
ყე ნე ბა ჯაჭ ვში [6, გვ: 11-12].

მე ოთხე მი მარ თუ ლე ბაა ურ თი ერ თშემ ცვლე ლი პრო დუქ ტის არ სე ბო ბა, რომ-
ლი თაც შე საძ ლოა შემ სყიდ ვე ლის მოთხ ოვ ნის დაკ მა ყო ფი ლე ბა [6, გვ: 12-13]. 

მე ხუ თე მი მარ თუ ლე ბაა შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის, რო გორც მომ ხმა რებ-
ლის მნიშ ვნე ლო ბა, სა დაც იგუ ლის ხმე ბა მი სი, რო გორც მომ ხმა რებ ლის სა ბაზ რო 
წი ლი, შემ სყიდ ვე ლი ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბის მას შტა ბი და მიმ ზიდ ვე ლო ბა მიმ-
წო დებ ლე ბის თვის, მი ღე ბუ ლი პრო დუქ ტის დრო უ ლი ანაზღ ა უ რე ბა, რე პუ ტა ცია და 
სხვა [6, გვ: 13-14]. 

მი წო დე ბის ბაზ რის მე-6 მი მარ თუ ლე ბის კვლე ვის თვის ხელ საყ რელ ინ სტრუ-
მენტს წარ მო ად გენს PESTEL ანა ლი ზი, რო მე ლიც მო ი აზ რებს პო ლი ტი კუ რი, ეკო-
ნო მი კუ რი, სო ცი ო- კულ ტუ რუ ლი, ტექ ნო ლო გი უ რი, გა რე მოს და სა მარ თლებ რი ვი 
ფაქ ტო რე ბის ანა ლიზს [7, გვ: 25].

გან ხი ლუ ლი მე თო დო ლო გია ასე ვე რე კო მენ დე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი-
ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტოს მი ერ შეს ყიდ ვის წი ნა მო სამ ზა დე ბე ლი ეტა პის წარ მარ-
თვის თვის [5, გვ:12-13].

ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა მი წო დე ბის ბაზ რის კვლე ვის პრო ცეს ში

მხო ლოდ ბაზ რის კვლე ვის მე თო დის ცოდ ნა არ არის საკ მა რი სი შეს ყიდ ვის 
რა ცი ო ნა ლუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის. არა ნაკ ლებ ღი რე ბუ ლია ინ ფორ მა ცი ის 
მო ძი ე ბის წყა რო ე ბის არ სე ბო ბა და მა თი ცოდ ნა შე სა ბა მი სი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე-
ბის თვის. მი წო დე ბის ბაზ რის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა სხვა დას ხვა წყა რო დან 
არის შე საძ ლე ბე ლი, რო მელ თა გან მნიშ ვნე ლო ვა ნია ცალ კე უ ლი მიმ წო დებ ლე ბის, 
არა სამ თავ რო ბო (ბიზ ნეს -ა სო ცი ა ცი ე ბი, გა ერ თი ა ნე ბე ბი და ა.შ.) თუ სამ თავ რო ბო 
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უწყ ე ბე ბის ვებ -გვერ დე ბი (სტა ტის ტი კის სამ სა ხუ რე ბი; ცალ კე უ ლი სა მი ნის ტრო ე ბი; 
უნი ვერ სი ტე ტე ბის კვლე ვე ბი და გა მო ცე მე ბი; და ა.შ.); ელექ ტრო ნუ ლი მო ნა ცემ თა 
ბა ზე ბი, მე დია წყა რო ე ბი და სხვ. ბაზ რის კვლე ვი სათ ვის შე საძ ლე ბე ლია გათ ვა ლის-
წი ნე ბულ იქ ნეს სხვა დას ხვა შეს ყიდ ვის შე დე გად სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ-
ტოს ერ თი ან ელექ ტრო ნულ სის ტე მა ში გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია და შეს ყიდ ვის 
ობი ექ ტე ბი სა და მიმ წო დებ ლე ბის ელექ ტრო ნუ ლი კა ტა ლო გი (www.emarket.spa.
ge), რო მე ლიც 2016 წელს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის სა ა გენ ტომ შეს ყიდ ვე ბის წი-
ნა მო სამ ზა დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის უკეთ წარ მარ თვი სა და ბაზ რის კვლე ვის პრო ცე სის 
ხელ შეწყ ო ბის მიზ ნით შექ მნა. იგი მო ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას კლა სი ფი კა ტო რის კო დის 
(CPV კო დი), სა ქონ ლის მო დე ლის, სპე ცი ფი კა ცი ე ბის, სა ბი თუ მო ფა სე ბის, მწარ მო-
ებ ლე ბის, სა გა რან ტიო ვა დი სა და მი წო დე ბის ად გი ლის შე სა ხებ. უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ ელექ ტრო ნუ ლი კა ტა ლო გი მხო ლოდ სა ჯა რო სექ ტო რის ინ ტე რე სებს არ ემ სა-
ხუ რე ბა. იგი ბიზ ნეს სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებს სა ხელ მწი ფო უწყ ე ბებ თან აქ ტი უ-
რი კო მუ ნი კა ცი ის, კომ პა ნი ის ცნო ბა დო ბის გაზ რდი სა და პრო დუქ ცი ის რე ა ლი ზე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას უქ მნის. გარ კვე უ ლი სა ხის ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლია 
რო გორც სხვა შემ სყიდ ველ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, ასე ვე, მიმ წო დებ ლებ თან უშუ ა ლო 
ურ თი ერ თო ბი თაც. 

დას კვნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

ამ გვა რად, ბაზ რის კვლე ვა, რო მე ლიც სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის წი ნა მო სამ ზა-
დე ბე ლი ეტა პის ერ თ-ერთ ძი რე ულ სა კითხს გა ნე კუთ ვნე ბა, შეს ყიდ ვის წარ მა ტე ბით 
გან ხორ ცი ე ლე ბის მნიშ ვნე ლო ვან წი ნა პი რო ბას წარ მო ად გენს. ხში რად, რე სურ სე ბის 
დრო უ ლად შე ძე ნა თუ სხვა გავ ლე ნის მომ ხდე ნი ფაქ ტო რე ბი სა შუ ა ლე ბას არ იძ ლე-
ვა ბა ზა რი სრულ ყო ფი ლად მო იკ ვლი ოს შემ სყიდ ველ მა. ამ ეტაპ ზე დაშ ვე ბუ ლი შეც-
დო მე ბის მნიშ ვნე ლო ბა კი გა ცი ლე ბით დი დია შეს ყიდ ვის პრო ცე დუ რე ბის დაწყ ე ბის 
შემ დგომ. ბაზ რის სრულ ფა სოვ ნად მოკ ვლე ვის თვის არა ერ თი ქვეყ ნის მი ერ აპ რო ბი-
რე ბულ მიდ გო მას წარ მო ად გენს მა იკლ პორ ტე რის ზე მოთ გან ხი ლუ ლი „კონ კუ რენ-
ცი ის 5 ძა ლის მო დე ლი~ [6, გვ: 7], რო მელ თან ერ თა დაც მე-6 ფაქ ტო რად PESTEL 
ანა ლი ზი გა მო ი ყე ნე ბა [7, გვ: 25]. ეს მო დე ლი ემ ყა რე ბა გა ფარ თო ე ბულ ანა ლიზს, 
სა დაც კონ კუ რენ ტე ბად მხო ლოდ მიმ წო დებ ლე ბი არ აღიქ მე ბი ან, დარ გის შე ფა სე ბის 
ტრა დი ცი უ ლი მე თო დე ბის დროს კი ძი რი თა დად აა ნა ლი ზე ბენ უშუ ა ლო კონ კუ რენ-
ცი ას. ამ გვა რი სრულ ყო ფი ლი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბა მი წო დე ბის ბაზ რის კვლე ვი სას, 
მი სი სწო რად წარ მარ თვის შემ თხვე ვა ში, მნიშ ვნე ლო ვან წი ლად გაზ რდის შემ სყიდ ვე-
ლის თვის ღი რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ხა რის ხსა და მო ცუ ლო ბას. 

შე სა ბა მი სი ბაზ რის მოკ ვლე ვის შემ დგომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია შე ჯამ დეს მი ღე ბუ ლი 
დი დი მო ცუ ლო ბის ინ ფორ მა ცია და გა მო ი ყოს საკ ვან ძო სა კითხ ე ბი შეს ყიდ ვის პრო-
ცე დუ რე ბის წარ მა ტე ბით წარ მარ თვის თვის. კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე მო პო ვე ბუ ლი ინ-
ფორ მა ცია შეს ყიდ ვის პრო ცეს ში უნ და ტრან სფორ მირ დეს ისე თი ფორ მით, რომ ესა 
თუ ის შეს ყიდ ვა პო ტენ ცი უ რი პრე ტენ დენ ტე ბის თვის მიმ ზიდ ვე ლი გახ დეს. 
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მერაბ ჯიქია
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

ალ ტერ ნა ტი ულ პრო ექ ტებს (ქმე დე ბებს) შო რის არ ჩე ვა ნის გა სა კე თებ-
ლად, მე ნე ჯე რუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა სა ჭი რო ებს ინ ფორ მა ცი ას იმ და ნა ხარ-
ჯე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც და მო კი დე ბუ ლია მი ღე ბულ არ ჩე ვან ზე.

სტა ტი ა ში, პრო დუქ ცი ის თვით ღი რე ბუ ლე ბის ცალ კე უ ლი მუხ ლის შე სა-
ბა მი სად სქე მა ტუ რა დაა წარ მოდ გე ნი ლი რე ლე ვან ტუ რი მა სა ლე ბის, შრო მი თი 
და ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბის გან საზღ ვრის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა თა ხე ე ბი. თი თო ე-
უ ლი ხის მი ხედ ვით გან ხი ლუ ლია კონ კრე ტუ ლი მა გა ლი თე ბი. მო ცე მუ ლია 
ზო გა დი მე თო დი კა ალ ტერ ნა ტი უ ლი პრო ექ ტე ბის შე ფა სე ბი სა და გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სას თუ რო გორ უნ და გა ნი საზღ ვროს რე ლე ვან ტუ რი და 
ალ ტერ ნა ტი უ ლი და ნა ხარ ჯე ბი.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯი; ირე ლე ვან ტუ რი და ნა-
ხარ ჯი; ალ ტერ ნა ტი უ ლი და ნა ხარ ჯი; შე უქ ცე ვა დი და ნა ხარ ჯი; არა ფუ ლა დი 
და ნა ხარ ჯი; ფუ ლა დი ნა კა დე ბი; გარ და უ ვა ლი და ნა ხარ ჯი; გა დაწყ ვე ტი ლე ბა-
თა ხე.

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას ით ვა ლის წი ნე ბენ მხო ლოდ იმ და ნა ხარ ჯებ სა და 
შე მო სავ ლებს, რო მელ თა სი დი დეც მი სა ღებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. 
ასეთ და ნა ხარ ჯებ სა და შე მო სავ ლებს რე ლე ვან ტუ რი ეწო დე ბა. გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის პრო ცე სი გუ ლის ხმობს არ ჩე ვანს ორ ან მეტ ალ ტერ ნა ტი ვას შო რის. ზო გა-
დად, ისე თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა უნ და იქ ნეს მი ღე ბუ ლი, რო მე ლიც მაქ სი მა ლურს გახ-
დის მე სა კუთ რე თა შე მო სავ ლებს. ასე, რომ ყვე ლა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ხდე ბა 
რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯე ბი სა და ამო ნა გე ბის სა ფუძ ველ ზე.

და ნა ხარ ჯი და შე მო სავ ლე ბი, რო მელ თა სი დი დეც და მო კი დე ბუ ლი არ არის 
მი სა ღებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ზე, ით ვლე ბა ირე ლე ვან ტუ რად და არ გა ით ვა ლის წი ნე ბა 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას. ამი ტომ, რე ლე ვან ტუ რი ფი ნან სუ რი და ნა ხარ ჯი, რო-
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მე ლიც გა ა ნა ლიზ დე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში, ნაღ დი ფუ ლის მო მა-
ვა ლი ნა მე ტი ა, რომ ლის სი დი დეც და მო კი დე ბუ ლია გან სა ხილ ველ ალ ტერ ნა ტი ვა ზე. 
მა შა სა და მე, მხედ ვე ლო ბა ში მი სა ღე ბია ნაღ დი ფუ ლის მხო ლოდ ნა მე ტი (და მა ტე ბი-
თი) ნა კა დე ბი, ხო ლო ის, რო მე ლიც უც ვლე ლი რჩე ბა ნე ბის მი ე რი ალ ტერ ნა ტი ვი სას, 
არ არის რე ლე ვან ტუ რი. გან ვი ხი ლოთ შემ თხვე ვა, რო დე საც სა ჭი როა არ ჩე ვა ნის გა-
კე თე ბა რკი ნიგ ზით მგზავ რო ბი სათ ვის ერ თი თვის სამ გზავ რო ბი ლე თის შე ძე ნა სა და 
იმა ვე მიზ ნე ბი სათ ვის გან ვა დე ბით შე ძე ნი ლი პი რა დი ავ ტო მან ქა ნის გა მო ყე ნე ბას შო-
რის. ასეთ პი რო ბებ ში, სატ რან სპორ ტო სა შუ ა ლე ბა ზე გა და სა ხა დის გა დახ დას თან, 
მის დაზღ ვე ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი ყო ველ თვი უ რი და ნა ხარ ჯი უც ვლე ლი რჩე ბა 
იმის მი უ ხე და ვად, გა ვემ გზავ რე ბით ავ ტო მან ქა ნით თუ რკი ნიგ ზით, მაგ რამ და ნა-
ხარ ჯი ბენ ზინ ზე რე ლე ვან ტუ რი ა, ვი ნა ი დან იგი იც ვლე ბა იმას თან და კავ ში რე ბით, 
თუ ტრან სპორ ტის რო მე ლი სა ხე ო ბა იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი.

რე ლე ვან ტურ და ნა ხარ ჯებ სა და ამო ნა გებს შემ დე გი ნიშ ნე ბი ახა სი ა თებს:
ისი ნი მო მავ ლის და ნა ხარ ჯე ბი და ამო ნა გე ბი ა, ვი ნა ი დან შე უძ ლე ბე ლია იმის 

შეც ვლა, რაც წარ სულ ში მოხ და, ამი ტომ, რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯე ბი და ამო ნა გე-
ბი უნ და იყოს მო მავ ლის და ნა ხარ ჯე ბი და ამო ნა გე ბი.

ისი ნი ფუ ლა დი სახ სრე ბის ნა კა დე ბი ა, ე.ი. მო მავ ლის და ნა ხარ ჯე ბი და ამო-
ნა გე ბი უნ და იყოს ფუ ლა დი სახ სრე ბის ნა კა დე ბი, რაც წარ მო იქ მნე ბა უშუ ა ლოდ გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შე დე გად; რე ლე ვან ტურ და ნა ხარ ჯებ ში არ შე დის ისე თი 
ელე მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც არ მო ი ცავს ფუ ლა დი სახ სრე ბის ნა კა დებს (მა გა ლი თად, 
ცვე თა და პი რო ბი თი და ნა ხარ ჯე ბი).

ისი ნი ზრდა დი და ნა ხარ ჯე ბი და ამო ნა გე ბი ა, რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯე ბი 
– ზრდა დი და ნა ხარ ჯე ბია და წარ მო ად გენს იმ და ნა ხარ ჯე ბი სა და ამო ნა გე ბის ნა-
ზარდს, რომ ლე ბიც წარ მო იქ მნე ბა, რო გორც რე ლე ვან ტუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი-
ღე ბის უშუ ა ლო შე დე გი [1].

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სათ ვის რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯის გან საზღ ვრი სას 
შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს, რომ ზო გი ერ თი და ნა ხარ ჯი რე ლე ვან ტუ რი იქ ნე ბა ერთ შემ-
თხვე ვა ში, მაგ რამ ირე ლე ვან ტუ რი – სხვა შემ თხვე ვა ში. მა შა სა და მე, და ნა ხარ ჯის რე-
ლე ვან ტუ რო ბის გან საზღ ვრა და მო კი დე ბუ ლია ვი თა რე ბა ზე: ერთ სი ტუ ა ცი ა ში და-
ნა ხარ ჯი რე ლე ვან ტუ რი ა, მე ო რე ში კი, იგი ვე და ნა ხარ ჯი ირე ლე ვან ტუ რი ა. ამი ტომ, 
შე უძ ლე ბე ლია წარ მოდ გე ნილ იქ ნეს და ნა ხარ ჯთა ნუს ხა, რო მე ლიც რე ლე ვან ტუ რი 
იქ ნე ბა ყვე ლა კონ კრე ტუ ლი შემ თხვე ვი სათ ვის. ყო ველ სი ტუ ა ცი ა ში სა ჭი როა და ვიც-
ვათ პრინ ცი პი – რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯი – მო მავ ლის და ნა ხარ ჯი ა, რო მე ლიც 
იც ვლე ბა შერ ჩე უ ლი ვა რი ან ტის მი ხედ ვით [4].

და ნა ხარ ჯის რე ლე ვან ტუ რო ბის გან საზღ ვრი სას სა ჭი როა გა ვარ კვი ოთ, თუ 
რო გორ მოქ მე დებს ის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ზე. მე ნე ჯერ მა უნ და იცო დეს ყვე ლა 
გა რე მო ე ბა, რო მელ შიც მი ი ღე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, აგ რეთ ვე, მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის ყვე ლა სა ვა რა უ დო შე დე გი. მხო ლოდ ამის შემ დეგ იწყ ებს იგი რე ლე ვან ტუ-
რი ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ის შერ ჩე ვას კომ პა ნი ის ხელ მძღვა ნე ლო ბი სად მი წარ სად-
გე ნად.
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 და ნა ხარ ჯებს, რო მე ლიც გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას რე ლე ვან ტუ რი არ 
არის, არა რე ლე ვან ტურ (ი რე ლე ვან ტურ) და ნა ხარ ჯებს უწო დე ბენ და მო ი ცავს: შე-
უქ ცე ვად და ნა ხარ ჯებს, არა ფუ ლად და ნა ხარ ჯებს, სა ერ თო მუდ მივ ზედ ნა დებ ხარ-
ჯებს და აქ ტი ვის წმინ და სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბებს.

შე უქ ცე ვა დი და ნა ხარ ჯე ბი წარ სუ ლი პე რი ო დის და ნა ხარ ჯე ბი ა, მა გა ლი თად, 
სა მეც ნი ე რო- კვლე ვი თი და ნა ხარ ჯე ბი ან ბაზ რის გა მოკ ვლე ვის ხარ ჯე ბი.

გარ და უ ვა ლი და ნა ხარ ჯე ბი მო მავ ლის და ნა ხარ ჯე ბი ა, რომ ლის თა ვი დან აცი-
ლე ბაც შე უძ ლე ბე ლია ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში, რო გო რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბაც არ უნ და 
იქ ნეს მი ღე ბუ ლი.

არა ფუ ლა დია და ნა ხარ ჯე ბი, რო მე ლიც არ ით ვა ლის წი ნებს ფუ ლა დი სახ სრე-
ბის მოძ რა ო ბას, მა გა ლი თად, ცვე თა და პი რო ბი თი და ნა ხარ ჯე ბი. პი რო ბი თი ისე თი 
და ნა ხარ ჯი ა, რო მე ლიც არ იწ ვევს ფუ ლა დი სახ სრე ბის გას ვლას ორ გა ნი ზა ცი ი დან 
არც ახ ლა და არც მო მა ვალ ში. მა გა ლი თად, ზოგ ჯერ სა თა ვო ოფის მა შე იძ ლე ბა თა-
ვის ფი ლი ა ლებს და ა რიცხ ოს „პი რო ბი თი~ სა ი ჯა რო ქი რა. ეს და ნა ხარ ჯი მხო ლოდ 
ორ გა ნი ზა ცი ის ან გა რი შებ ში გა მოჩ ნდე ბა, მაგ რამ არ გა მო იწ ვევს „რე ა ლურ~ ფუ ლად 
და ნა ხარ ჯებს.

სა ერ თო მუდ მი ვი ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბი, ჩვე უ ლებ რივ, არ არის გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბე ბის მი ღე ბის მი მართ რე ლე ვან ტუ რი, თუმ ცა, ზო გი ერ თი მუდ მი ვი ზედ ნა დე ბი 
ხარ ჯი შე იძ ლე ბა იყოს რე ლე ვან ტუ რი.

აქ ტი ვის წმინ და სა ბა ლან სო ღი რე ბუ ლე ბა არ არის რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ-
ჯი, ვი ნა ი დან ცვე თის მსგავ სად, ისიც სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კით გა ნი საზღ ვრე ბა და 
არა მო მა ვა ლი ფუ ლა დი სახსრების ნაკადებით.

 სიტუაცია 1 
კომპანიამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება პროდუქციის საწარმოებლად A 

პროექტი გამოიყენოს თუ В:

ერთეულის ცვლადი                 რელევანტური ხარჯები 
დანახარჯები ($) 
                    A      В             A В
პირდაპირი მასალის ხარჯი   600    600              – –
პირდაპირი შრომითი ხარჯი   800    750            800 750
ცვლადი საწარმოო ზედნადები
ხარჯი                   140    150           140 150
მთლიანი მუდმივი დანახარჯები        2000    2000              – –
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ჯამი                   3540 3500         940 900

აღნიშნულ სიტუაციაში რელევანტური დანახარჯია პირდაპირი შრომითი ხარჯი 
და ცვლადი საწარმოო ზედნადები ხარჯი. რელევანტური დანახარჯი В პროექტზე 
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რელევანტური და ალტერნატიული დანახარჯების განსაზღვრა გადაწყვეტილების მიღებისას

უფრო ნაკლებია, ვიდრე A პროექტზე. ამდენად, ორი ალტერნატიული პროექტიდან 
ის პროექტია მისაღები, რომლის რელევანტური დანახარჯებიც ნაკლებია.

ახლა ცალცალკე განვიხილოთ რელევანტური მასალების, შრომისა და ზედ-
ნადები დანახარჯები. პროდუქციის თვითღირებულების შემადგენელი თითოეული 
ელემენტისათვის რელევანტური დანახარჯების განსაზღვრა შესაძლებელია შესა-
ბამისი გადაწყვეტილებათა ხის მეშვეობით ( იხ. სქემა 1):

მასალების რელევანტური დანახარჯების განსაზღვრის გადაწყვეტილებათა ხე
 სქემა 1

სიტუაცია 2
ფირ მა „ალ ფას~ საწყ ობ ში აქვს P სა ხის მა სა ლა 75 კგ., რო მე ლიც შე ძე ნი ლი 

აქვს ხუ თი წლის წინ, 1 კგ. 30 ლა რად. იგი წარ მო ე ბა ში უკ ვე აღარ გა მო ი ყე ნე ბა, 
მაგ რამ შე იძ ლე ბა გა ი ყი დოს 1 კგ. 20 ლა რად. ფირ მა „ალ ფა~ ამ ჟა მად ად გენს ერ-
თ-ერ თი შეკ ვე თის ფასს, რო მელ შიც გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა P სა ხის მა სა ლა 60 კგ-ს 
ოდე ნო ბით. 
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სა ჭი როა გა ნი საზღ ვროს P მა სა ლის რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯი, რო მე ლიც გა-
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია კონ ტრაქ ტით.

ამოხ სნა:
მა სა ლა არის მა რაგ ში? – დი ახ;
შე იც ვლე ბა ის? – არა (უკ ვე ეს მა სა ლა აღარ გა მო ი ყე ნე ბა);
იგი გა მო ი ყე ნე ბა სხვა მიზ ნე ბის თვის? – არა
წმინ და სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა 1200 ლა რი (60 x 20).

სი ტუ ა ცია 3
ფირ მა „ალ ფა~ ამ ჟა მად იხი ლავს შეკ ვე თას, რო მე ლიც სა ჭი რო ებს 2000 კგ. P 

სა ხის მა სა ლას. არ სე ბობს ორი შე საძ ლო სი ტუ ა ცი ა:
ა) P სა ხის მა სა ლას რე გუ ლა რუ ლად გა მო ი ყე ნე ბენ ფირ მა ში სხვა დას ხვა პრო-

დუქ ცი ის და სამ ზა დებ ლად. არ სე ბუ ლი მა რა გი შე ად გენს 20.000 კგ–ს, რო მე ლიც შე-
ძე ნი ლია 1კგ. 15 ლა რად, მა სა ლის ჩა ნაც ვლე ბის ფა სი მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში არის 
20 ლა რი 1კგ–ზე.

მა სა ლა იმ ყო ფე ბა მა რაგ ში და ფირ მა მას რე გუ ლა რუ ლად იყე ნებს. ამ გვა რად, 
მი სი ჩა ნაც ვლე ბა მოხ დე ბა მიმ დი ნა რე პე რი ო დის ჩა სა ნაც ვლე ბე ლი ფა სით.

მა სა ლის 1 კგ–ს რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯი არის 20 ლა რი, ხო ლო სულ მა სა-
ლის რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯია 40 000 ლა რი (20 x 2000).

ბ) ფირ მას აქვს 2000 კგ. მა რა გი, რო მე ლიც ნა ყი დია ორი წლის წინ, ერ თი კგ. 
12 ლა რად, მაგ რამ იგი უკ ვე აღარ გა მო ი ყე ნე ბა ფირ მის არც ერ თი სა ხის პრო დუქ-
ცი ის და სამ ზა დებ ლად. მა სა ლის მიმ დი ნა რე სა ბაზ რო ფა სი არის 15 ლა რი, მაგ რამ 
ფირ მას შე უძ ლია მი სი გა ყიდ ვა 1 კგ. 10 ლა რად.

მა სა ლის გა მო ყე ნე ბის გარ და, მე ო რე სა უ კე თე სო ალ ტერ ნა ტი ვაა მი სი გა ყიდ ვა 
10 ლა რად. ამი ტომ, ასეთ შემ თხვე ვა ში რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯი არის „გა წი რუ ლი~ 
სარ გე ბე ლი, ე.ი. მა რაგ ში არ სე ბუ ლი მა სა ლის წმინ და სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა. 
მა სა ლის რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯია 20000 ლა რი (2000 x 10).

ანა ლო გი ურ პრობ ლე მას თან გვაქვს საქ მე რე ლე ვან ტუ რი შრო მი თი და ნა ხარ-
ჯე ბის გან საზღ ვრი სას. ამ შემ თხვე ვა ში ის მის შემ დე გი მთა ვა რი კითხ ვა: არ სე ბობს 
თუ არა თა ვი სუ ფა ლი, სა რე ზერ ვო სიმ ძლავ რე და მხო ლოდ ამის შემ დგომ შე საძ-
ლე ბე ლია რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯის და სად გე ნად შემ დე გი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ხის 
გა მო ყე ნე ბა (იხ. სქე მა 2):

სი ტუ ა ცია 4
კონ ტრაქ ტი სათ ვის სა ჭი როა 300 სთ. არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი შრო მა. ფირ მას მო-

ცე მულ მო მენ ტში არ გა აჩ ნია ჭარ ბი (ნა მე ტი) სა მუ შაო ძა ლა, მაგ რამ შე საძ ლე ბე ლია 
და მა ტე ბი თი დრო ე ბი თი პერ სო ნა ლის და ქი რა ვე ბა 1 სა ათ ში 12 ლა რად.

არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი სა მუ შაო ძა ლის რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯი კონ ტრაქ ტი-
სათ ვის არის 3600 ლა რი (300 x 12).
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რელევანტური შრომითი დანახარჯების განსაზღვრის გადაწყვეტილებათა ხე
 სქემა 2

სიტუაცია 5 
კონ ტრაქ ტი სათ ვის სა ჭი როა 400 სთ. ნა ხევ რად კვა ლი ფი ცი უ რი შრო მა. ამ მო-

მენ ტი სათ ვის და ახ ლო ე ბით 600 სთ–ის სა რე ზერ ვო სიმ ძლავ რე არ სე ბობს. პროფ-
კავ ში რებ თან და დე ბუ ლი შე თან ხმე ბის თა ნახ მად, ისი ნი არ იყ ვნენ სამ სა ხუ რი დან 
დათხ ოვ ნილ ნი. მუ შებს სა ათ ში 8 ლარს უხ დი ან.

ნა ხევ რად კვა ლი ფი ცი უ რი სა მუ შაო ძა ლის რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯი კონ ტრაქ-
ტი სათ ვის არის ნუ ლი.

იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სა წარ მოს არ გა აჩ ნია ნა ხევ რად კვა ლი ფი ცი უ რი სა მუ შაო 
ძა ლის რე ზერ ვი და ამას თან ახ ლის და ქი რა ვე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, იგი იძუ ლე ბუ ლი გახ-
დე ბა მუ შე ბი სხვა სა მუ შა ო დან გად მო იყ ვა ნოს. თუ მო ცე მუ ლი სა მუ შაო ძა ლა ერთ 
სა ათ ში 4 ლა რის ზღვრულ მო გე ბას იძ ლე ვა, მა შინ კონ ტრაქ ტით გა სათ ვა ლის წი ნე-
ბე ლი ხარ ჯი იქ ნე ბა 1600 ლა რი (400 x 4), რო მე ლიც ალ ტერ ნა ტი უ ლი ხარ ჯი ა[2].

 მა სა ლე ბი სა და შრო მის რე ლე ვან ტუ რი ხარ ჯე ბის გარ და მე ნე ჯე რებს ასე ვე, 
მო ეთხ ო ვე ბათ რე ლე ვან ტუ რი ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბის გან საზღ ვრა (იხ. სქე მა 3):
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 სქემა 3 

მუდ მი ვი ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბის მი კუთ ვნე ბის გა ნაკ ვე თი რე ლე ვან ტუ რი არ 
არის გა დაწყ ვე ტი ლე ბი სათ ვის, ვი ნა ი დან მუდ მი ვი ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბის მი კუთ ვნე ბა 
არ არის ფუ ლა დი სახ სრე ბის ნა კა დი და არ წარ მო ად გენს ფუ ლის რე ა ლურ ხარჯს. 
მარ თა ლი ა, მუდ მი ვი ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბი, ფაქ ტობ რი ვად, გა მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ-
ცი ის რა ო დე ნო ბას მი ე კუთ ვნე ბა, რო გორც ცვლა დი ხარ ჯი, მაგ რამ, თვის ბო ლოს ის 
კო რექ ტირ დე ბა მი კუთ ვნე ბის სხვა ო ბით[3}.

ცვლა დი ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბი კი იც ვლე ბა გა მოშ ვე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის რა ო-
დე ნო ბის შე სა ბა მი სად და მა შა სა და მე, რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯი ა, ვი ნა ი დან ასე თი 
ხარ ჯე ბი ფუ ლა დი სახ სრე ბის რე ა ლუ რი ხარ ჯვა ა.

სი ტუ ა ცია 6 
ფირ მა „ალ ფა~ ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბის მი კუთ ვნე ბას ახორ ცი ე ლებს მან ქა ნად სა-

ა თე ბის სა ფუძ ველ ზე. მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში და გეგ მი ლია ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბის მი-
კუთ ვნე ბის გა ნაკ ვე თი 20 ლა რი სთ–ზე, სა ი და ნაც 7 ლა რი არის ცვლა დი ზედ ნა დე ბი 
ხარ ჯი, ხო ლო 13 ლა რი მუდ მი ვი ზედ ნა დე ბი ხარ ჯი. ფირ მა იხი ლავს, და დოს თუ არა 
მო მა ვალ წელს ერ თერ თი კონ ტრაქ ტი. თუ კონ ტრაქტს და დებს, მა თი საპ როგ ნო-
ზო შე ფა სე ბის თა ნახ მად, მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბი კონ ტრაქ ტის ვა დის გან მავ ლო ბა ში 
3200 ლა რით გა იზ რდე ბა.

სა ჭი როა გა ნი საზღ ვროს ამ კონ ტრაქ ტი სათ ვის რე ლე ვან ტუ რი ზედ ნა დე ბი 
ხარ ჯე ბი.

ამოხ სნა:
ა) ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბი დან ერ თი სა ა თის ცვლა დი და ნა ხარ ჯი რე ლე ვან ტუ რი ა, 

რად გან ამ და ნა ხარ ჯის თა ვი დან აცი ლე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა, თუ კონ ტრაქ ტი არ და-
ი დე ბა. მა შა სა და მე, რე ლე ვან ტუ რი ცვლა დი ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბი შე ად გენს 7 ლარს 
ერთ მან ქა ნად სა ათ ზე;
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ბ) ერ თი სა ა თის მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯი არის მი კუთ ვნე ბის გა ნაკ ვე თი, რო მე ლიც 
არა რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯი ა. ფაქ ტობ რი ვი მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯი არ გა იზ რდე ბა 
სა ათ ში 13 ლა რით ყვე ლა წარ მო ე ბუ ლი ელე მენ ტის თვის, 3200 ლა რით გა იზ რდე ბა 
მთლი ა ნად ფაქ ტობ რი ვი მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბი. მა შა სა და მე, რე ლე ვან ტუ რი მუდ მი-
ვი ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბი არის 3200 ლა რი.

გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დროს აგ რეთ ვე, გა ნი ხი ლა ვენ ალ ტერ ნა ტი ულ და-
ნა ხარ ჯებს. ალ ტერ ნა ტი უ ლი და ნა ხარ ჯი სარ გებ ლის (შე მო სავ ლის) ის ოდე ნო ბა ა, 
რო მე ლიც „გა წი რულ~ (და კარ გულ) იქ ნა ალ ტერ ნა ტი უ ლი ქმე დე ბის შე დე გად[5].

 თუ პრო ექ ტში გა მო სა ყე ნე ბე ლი რე სურ სი (მა გა ლი თად, სა მუ შაო ძა ლა, მა-
სა ლე ბი, მან ქა ნად და ნად გა რე ბი) საკ მა რი სი არ არის, მა შინ გან ხი ლულ უნ და იქ ნეს 
მო გე ბა ან ზღვრუ ლი მო გე ბა, რომ ლის მი ღე ბაც შე საძ ლე ბე ლია ამ რე სურ სე ბის ალ-
ტერ ნა ტი უ ლი გა მო ყე ნე ბი დან;

 მა გა ლი თად, კვა ლი ფი ცი უ რი სა მუ შაო ძა ლა, რო მე ლიც სა ჭი როა ახა ლი 
პრო ექ ტი სათ ვის, შე იძ ლე ბა გად მოყ ვა ნილ იქ ნეს ჩვე უ ლებ რი ვი სა წარ მოო პრო ცე-
სი დან. პერ სო ნა ლის გად მოყ ვა ნა გა მო იწ ვევს ზღვრუ ლი მო გე ბის და ნა კარგს, რაც 
აშ კა რად რე ლე ვან ტუ რია პრო ექ ტის შე ფა სე ბი სათ ვის;

 არ შე იძ ლე ბა ერ თი ქვე და ნა ყო ფის ან გან ყო ფი ლე ბის ფუ ლა დი სახ სრე ბის 
ნა კა დე ბის გან ხილ ვა იზო ლი რე ბუ ლად. ის ყო ველ თვის გავ ლე ნას ახ დენს მთე ლი ორ-
გა ნი ზა ცი ის ფუ ლად ნა კა დებ ზე, რაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს.

სი ტუ ა ცია 7
ფირ მა „ალ ფა~ იყე ნებს კვა ლი ფი ცი ურ სა მუ შაო ძა ლას, რომ ლის ღი რე ბუ ლე ბა 

1 სა ათ ში 8 ლა რია და 1 სა ათ ში იღებს 3 ლა რის ზღვრულ მო გე ბას. ახ ლა გა ნი ხი-
ლე ბა პრო ექ ტი, რო მე ლიც სა ჭი რო ებს 5000 სთ-ის კვა ლი ფი ცი ურ შრო მას. სა ჭი როა 
გა ნი საზღ ვროს ალ ტერ ნა ტი უ ლი ხარ ჯი ორი სხვა დას ხვა სი ტუ ა ცი ის პი რო ბებ ში:

ა) არ სე ბობს სა მუ შაო ძა ლის დე ფი ცი ტი, ამი ტომ კვა ლი ფი ცი უ რი მუ შა კი გად-
მოყ ვა ნი ლი უნ და იქ ნეს სხვა სა მუ შა ო დან;

ბ) კომ პა ნი ა ში არ სე ბობს სა მუ შაო ძა ლის სი ჭარ ბე, რო მელ თაც ჩვე უ ლებ რივ, 
უხ დი ან ხელ ფასს რაც საკ მა რი სია ახა ლი პრო ექ ტის შე სას რუ ლებ ლად.

ამოხ სნა:
პირ ველ შემ თხვე ვა ში, ვი ნა ი დან სა მუ შაო ძა ლა სხვა სა მუ შა ო დან უნ და იქ ნეს 

გად მოყ ვა ნი ლი, და ი კარ გე ბა ზღვრუ ლი მო გე ბა ერთ სა ათ ში 3 ლა რი. ამ დე ნად, ალ-
ტერ ნა ტი უ ლი და ნა ხარ ჯი იქ ნე ბა 15000 ლა რი (5000 x 3), (ა ნუ ხე ლი დან გაშ ვე ბუ ლი 
სარ გე ბე ლი), რაც პრო ექ ტის შე ფა სე ბის დროს გა ით ვა ლის წი ნე ბა, ხო ლო რე ლე ვან-
ტუ რი და ნა ხარ ჯი სულ იქ ნე ბა 55000 ლა რი {(8 X 5000) + (5000 X 3)}.

მე ო რე შემ თხვე ვა ში, თუ კომ პა ნი ა ში არის ჭარ ბი სა მუ შაო ძა ლა, რო მელ საც 
ხელ ფასს მა ინც უხ დი ან, მათ ზე და მო უ კი დე ბე ლი მოც დე ნის გა მო, ახალ პრო ექ ტში 
მა თი და საქ მე ბის შემ თხვე ვა ში და მა ტე ბით და ნა კარგს ად გი ლი არ ექ ნე ბა და ალ-
ტერ ნა ტი უ ლი და ნა ხარ ჯი ნუ ლის ტო ლი ა.
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ამ რი გად, რე ლე ვან ტუ რი და ალ ტერ ნა ტი უ ლი ხარ ჯე ბი იმავ დრო უ ლად გა სათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ხარ ჯე ბია ალ ტერ ნა ტი უ ლი პრო ექ ტე ბის შე ფა სე ბი სა და გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის დროს, ორი ალ ტერ ნა ტი უ ლი პრო ექ ტი დან ის პრო ექ ტია მი სა-
ღე ბი, რომ ლის რე ლე ვან ტუ რი და ალ ტერ ნა ტი უ ლი და ნა ხარ ჯე ბის ჯა მი ნაკ ლე ბი ა.
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 When making a decision, only those expenses and revenues are taken into 
account, whose amount depends on the acceptable decision. Determination of 
the relevance of costs depends on the situation: In one situation the cost is rele-
vant and in other one the same cost is irrelevant. In accordance with the separate 
article of the product, the decision trees determination of relevant materials, labor 
and overhead costs are presented schematically. Specifi c examples are reviewed 
according to each tree. The general methodology provides for assessing alter-
natives and decision-making on how to determine relevant and alternative costs.
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ხათუნა ბარბაქაძე 
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
ასოცირებული პროფესორი

მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის გლო ბა ლი ზა ცი ი სა და მზარ დი კონ კუ რენ ცი ის პი-
რო ბებ ში ეკო ნო მი კუ რი სუ ბი ექ ტე ბი სათ ვის სა ჭი როა ძვი რადღ ი რე ბუ ლი აქ-
ტი ვე ბის შე ძე ნა, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია დიდ და ნა ხარ ჯებ თან. ამი ტომ 
კომ პა ნი ე ბი აქ ტი უ რად იყე ნე ბენ ისეთ მე თო დებს, რაც სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა 
ერ თი ა ნი და ნა ხარ ჯე ბის გა რე შე გან ხორ ცი ელ დეს მა ტე რი ა ლურ -ტექ ნი კუ რი 
ბა ზის მო დერ ნი ზა ცი ა. გა რი გე ბე ბის და დე ბის დროს, კომ პა ნი ის ხელ მძღვა ნე-
ლე ბის მი ერ ლი ზინ გი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც რის კე ბის მა ტა რე ბე ლი.

სა ქარ თვე ლო ში გან სა კუთ რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს ლი ზინ გი, რო-
გორც ინ ვეს ტი რე ბის ერ თ-ერთ ეფექ ტი ა ნი სა შუ ა ლე ბა. შე სა ბა მი სად, სტა ტი ა-
ში გან ხი ლუ ლია სა ლი ზინ გო ბაზ რის სპე ცი ფი კა სა ქარ თვე ლო ში, სა ლი ზინ გო 
ბაზ რის სტრუქ ტუ რა, ლი ზინ გის და ბეგ ვრის სის ტე მის პრო ცე სის სრულ ყო-
ფის ზო გი ერ თი სა კითხ ე ბი და ა.შ.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ლი ზინ გო ბა ზა რი; სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ე ბი; სა-
ლი ზინ გო და ბეგ ვრა; დაბ რუ ნე ბა დი ლი ზინ გი; სა ო პე რა ციო ლი ზინ გი.

ლი ზინ გის  (ინ გლ. lease ქი რით გა ცე მა) შე მო ღე ბა უკავ შირ დე ბა სა ტე ლე ფო-
ნო კომ პა ნია „ბუ ლის~ მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ ოპე რა ცი ებს. მის მა ხელ მძღვა ნე ლო-
ბამ Ⴐ1877Ⴐწელს მი ი ღო გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, კი არ გა ე ყი და თა ვი სი სა ტე ლე ფო ნო 
აპა რა ტე ბი, არა მედ გა ე ცა იჯა რით [1]. მსოფ ლიო პრაქ ტი კა ში ტერ მი ნი „ლი ზინ გი~ 
გა მო ი ყე ნე ბა, რო გორც ხან გრძლი ვი მოხ მა რე ბის სა ქონ ლის იჯა რა ზე და ფუძ ნე ბუ-
ლი გა რი გე ბა. იმის მი ხედ ვით, თუ რა ვა დი თაა და დე ბუ ლი იჯა რის ხელ შეკ რუ ლე ბა, 
გა ნას ხვა ვე ბენ სა ი ჯა რო ოპე რა ცი ე ბის 3 სა ხე ო ბას: მოკ ლე ვა დი ა ნი იჯა რა- რენ ტინ-
გი (ერ თი დღი დან ერთ წლამ დე); სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი იჯა რა – ჰა ი რინ გი (1-დან 3 
წლამ დე); გრძელ ვა დი ა ნი იჯა რა – ლი ზინ გი (3-დან 20 წლამ დე და მე ტი). ლი ზინ გი 
მან ქა ნე ბი სა და მოწყ ო ბი ლო ბე ბის გრძელ ვა დი ა ნი იჯა რა ან მან ქა ნე ბი სა და მოწყ ო-
ბი ლო ბე ბის იჯა რის ხელ შეკ რუ ლე ბა ა, რო მე ლიც ნა ყი დია იჯა რის გამ ცე მის მი ერ მო-
ი ჯა რი სათ ვის სა მე წარ მეო მიზ ნით გა მო ყე ნე ბი სათ ვის და რო მელ ზეც სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბას იჯა რის მთე ლი ვა დის მან ძილ ზე ინარ ჩუ ნებს მე ი ჯა რე [1].

სა ლი ზინ გო ურ თი ერ თო ბე ბის სა უ კუ ნო ვა ნი პრაქ ტი კა გვიჩ ვე ნებს, რომ ლი-
ზინ გი არის ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის შე ძე ნის, სა წარ მოო სიმ ძლავ რე ე ბის გა ფარ-
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თო ე ბის, მო დერ ნი ზა ცი ი სა და გა ნახ ლე ბის, ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის თა ნა მედ რო ვე 
მიღ წე ვე ბის დრო უ ლი გა მო ყე ნე ბის, კონ კუ რენ ტუ ლი უპი რა ტე სო ბე ბის შექ მნი სა და 
შე ნარ ჩუ ნე ბის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნი და პრაქ ტი კუ ლად უალ ტერ ნა ტი ვო 
გზა. ასე თი შე ფა სე ბის ნა თე ლი და დას ტუ რე ბაა სე რი ო ზუ ლი წინ სვლა სა ლი ზინ გო 
ოპე რა ცი ე ბის ქარ თულ ბა ზარ ზე. დღე ი სათ ვის არა ერ თი სა ლი ზინ გო კომ პა ნია სთა-
ვა ზობს ბიზ ნეს სა ლი ზინ გო მომ სა ხუ რე ბას [2].

სა ბაზ რო ეკო ნო მი კის პი რო ბებ ში მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის და ფი ნან სე-
ბის თვის ლი ზინ გი გრძელ ვა დი ა ნი და ფი ნან სე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წყა რო ა, რო მე ლიც 
გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია ისე თი სა წარ მო ე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც წამ ყვან 
როლს ას რუ ლე ბენ ეკო ნო მი კა ში ინო ვა ცი უ რი სი ახ ლე ე ბის შე ტა ნა ში, ინ ვეს ტი ცი ე ბის 
გან ხორ ცი ე ლე ბა სა და ახა ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შექ მნა ში. ამას თან, ლი ზინ გი პრი-
ვა ტი ზე ბის შე და რე ბით უმ ტკივ ნე უ ლო მე თო დი ა, რო მე ლიც ხელს უწყ ობს ქვეყ ნა ში 
სა ბაზ რო ურ თი ერ თო ბე ბის დამ კვიდ რე ბას.

ლი ზინ გის სექ ტო რის გან ვი თა რე ბა პირ და პირ კავ შირ შია მცი რე და სა შუ ა ლო 
ბიზ ნე სის წარ მა ტე ბულ საქ მი ა ნო ბა სა და ეკო ნო მი კის წინ სვლას თან. სა ერ თა შო რი სო 
სტა ტის ტი კით, იმ ქვეყ ნებ ში, სა დაც ლი ზინ გის სექ ტო რი წარ მა ტე ბუ ლად ფუნ ქცი ო-
ნი რებს, უმუ შევ რო ბის დო ნე საკ მა ოდ და ბა ლი ა, ვიდ რე იქ, სა დაც ის გან ვი თა რე ბის 
სტა დი ა ში ა. გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ ში ძი რი თა დი კა პი ტა ლის გა ნახ ლე ბი სათ ვის სა-
ჭი რო ინ ვეს ტი ცი ე ბის 3-15% ლი ზინ გით ფი ნან სდე ბა, გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში კი 
ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 30%-ს აღ წევს. სა ქარ თვე ლო ში კი ლი ზინ გით ფი ნან სდე ბა მთე ლი 
აქ ტი ვე ბის და ახ ლო ე ბით 2%, და ნარ ჩე ნი 98% ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის შე ძე ნი სას 
სარ გებ ლობს სა ბან კო ან მიკ რო სა ფი ნან სო სეს ხით, ან სა კუ თა რი ფი ნან სუ რი სახ-
სრე ბით [3].

სა ქარ თვე ლოს სა ლი ზინ გო ბა ზა რი

კა ნო ნი „სა ლი ზინ გო საქ მი ა ნო ბის ხელ შეწყ ო ბის შე სა ხებ~ მი ღე ბულ იქ ნა 2002 
წლის 7 მა ისს (რო მე ლიც ძა ლა და კარ გუ ლად გა მოცხ ად და 14/11/2011 წელს). სწო-
რედ ამ პე რი ო დი დან და იწყო სა ლი ზინ გო ბიზ ნე სის გა აქ ტი უ რე ბა, რად გან მა შინ 
დამ წყე ბი ბიზ ნეს კომ პა ნი ე ბი ჯერ კი დევ არ იყ ვნენ მზად მი ე ღოთ სა ბან კო სეს ხე ბი. 
სწო რედ მა შინ გაჩ ნდა ლი ზინ გის, რო გორც და ფი ნან სე ბის ალ ტერ ნა ტი უ ლი წყა როს, 
აუ ცი ლებ ლო ბა. და ფუძ ნდა რამ დე ნი მე სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ა, რო მელ მაც გან ვი თა-
რე ბა ეტა პობ რი ვად – ქვეყ ნის ეკო ნო მი კის გან ვი თა რე ბის შე სა ბა მი სად და იწყ ო. Ⴐამ-
ჟა მად, სა ქარ თვე ლო ში სა ლი ზინ გო საქ მი ა ნო ბას არე გუ ლი რებს სა ქარ თვე ლოს სა-
მო ქა ლა ქო კო დექ სი და სა გა და სა ხა დო კო დექ სი. 

სა ქარ თვე ლო ში სა ლი ზინ გო ურ თი ერ თო ბე ბის შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა მნიშ-
ვნე ლოვ ნა დაა და მო კი დე ბუ ლი ეკო ნო მი კის სტა ბი ლუ რო ბა ზე, ხელ საყ რელ სა ინ ვეს-
ტი ციო გა რე მო სა და სხვა მაკ რო ე კო ნო მი კურ ფაქ ტო რებ ზე. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ 
სა ლი ზინ გო ბიზ ნე სი ახ ლა ხან დამ კვიდ რდა ქარ თულ ბა ზარ ზე, იგი საკ მა ოდ დი ნა მი-
კუ რად გან ვი თარ და. ლი ზინ გის მი ზა ნია მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნე სის ბაზ რის გან-
ვი თა რე ბა, რაც პირ და პირ აი სა ხე ბა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ გან ვი თა რე ბა ზე.  შე სა ბა მი-
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სად, იქ მნე ბა ბა ზა წარ მო ე ბის გან ვი თა რე ბის თვის, ხა რის ხი სა და პრო დუქ ტი უ ლო ბის 
ამაღ ლე ბა და და საქ მე ბის ზრდის თვის. კომ პა ნი ებს სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ გა ა ფარ თო-
ვონ არ სე ბუ ლი ბიზ ნე სი, გა და ა ი ა რა ღონ მოძ ვე ლე ბუ ლი მოწყ ო ბი ლო ბე ბი, შექ მნან 
და გა ნა ვი თა რონ ახა ლი ბიზ ნეს -ერ თე უ ლე ბი ან გა მო ა თა ვი სუფ ლონ ფიქ სი რე ბულ 
აქ ტი ვებ ში უკ ვე ინ სვეს ტი რე ბუ ლი ფუ ლა დი სახ სრე ბი. ამას თან, აუ ცი ლე ბე ლია სა-
ხელ მწი ფოს მხრი დან შე სა ბა მი სი მხარ და ჭე რა, რაც ხელს შე უწყ ობს ლი ზინ გის შემ-
დგომ გან ვი თა რე ბას.

სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლი კომ პა ნი ა, რო მელ მაც შეს თა ვა ზა ბა ზარს სა ლი ზინ გო 
მომ სა ხუ რე ბა, იყო „სა ქარ თვე ლოს სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ა~, რო მე ლიც არის „სა ქარ-
თვე ლოს ბან კის~ შვი ლო ბი ლი კომ პა ნია და და არ სდა 2001 წელს. იგი სთა ვა ზობს 
მომ ხმა რებ ლებს სა ლი ზინ გო მომ სა ხუ რე ბის მრა ვალ ფე რო ვან სპექტრს, კერ ძოდ: 
ფი ნან სუ რი ლი ზინ გი, ავ ტო ლი ზინ გი, ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბით რეს ტორ ნის აღ ჭურ-
ვი ლო ბის ლი ზინ გი, დაბ რუ ნე ბა დი ლი ზინ გი, სა ო პე რა ციო ლი ზინ გი.

დღე ი სათ ვის სა ქარ თვე ლო ში 123 სა ლი ზინ გო კომ პა ნიაა და რე გის ტრი რე ბუ-
ლი, თუმ ცა ბა ზარს ძი რი თად სა მი კომ პა ნია ინა წი ლებს: „თი ბი სი ლი ზინ გი“ (TBCL), 
„ა ლი ანს ჯგუ ფი სა ქარ თვე ლო“ (AGL), „სა ქარ თვე ლოს სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ა“ (GLC) 
და 2015 წლი დან ამ კომ პა ნი ებს შე უ ერ თდა სა ლი ზინ გო კომ პა ნია „MogoLeasing“. 
აღ სა ნიშ ნა ვია „MogoLeasing“-ის საქ მი ა ნო ბა ბა ზარ ზე, ის შე და რე ბით ახა ლია და 
ვიწ რო პრო ფი ლით საქ მი ა ნობს, თუმ ცა, საკ მა ოდ აქ ტი უ რად შე მო ვი და სა ლი ზინ გო 
სფე რო ში, ჩა ერ თო მის საქ მი ა ნო ბა ში და ერ თ-ერ თი ლი დე რის რო ლიც მო ირ გო.

ბა ზარ ზე ლი დე რი „თი ბი სი ლი ზინ გი“ -ა, შემ დეგ – „სა ქარ თვე ლოს სა ლი ზინ გო 
კომ პა ნი ა“ მე სა მე ად გილ ზეა „ა ლი ანს ჯგუ ფი სა ქარ თვე ლო“. ყვე ლა ზე მე ტად სა ქარ-
თვე ლო ში ლი ზინ გით სამ შე ნებ ლო სექ ტო რი, ჯან დაც ვა, ტრან სპორ ტი, კვე ბის მრეწ-
ვე ლო ბა, გა ნათ ლე ბა სარ გებ ლობს. მსოფ ლიო სტა ტის ტი კის მი ხედ ვით კი, სოფ ლის 
მე ურ ნე ო ბის სექ ტო რი ლი ზინ გის ყვე ლა ზე აქ ტი უ რი მომ ხმა რე ბე ლი ა, სა ქარ თვე ლო-
ში ამ მხრივ საგ რძნობ ლად გან სხვა ვე ბუ ლი სუ რა თი ა. 

სა ქარ თვე ლოს სა ლი ზინ გო ბაზ რის სტრუქ ტუ რა[4]
დი აგ რა მა 1

მშენებლობა
სამედიცინო სფერო
ტრანსპორტი
მსუბუქი მრეწველობა
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 უკა ნას კნელ წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში სამ შე ნებ ლო სექ ტო რი ერ თ-ერ თი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი სფე როა სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ე ბის თვის, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია სამ შე ნებ-
ლო ბუ მით, ლი ზინ გი კი საკ მა ოდ ამარ ტი ვებს მშე ნებ ლო ბის პრო ცესს, კომ პა ნი ე-
ბის თვის უფ რო მარ ტი ვია ლი ზინ გით შე ი ძი ნონ, და ვუშ ვათ, ამ წე- კრა ნე ბი თუ სხვა 
სა ხის სამ შე ნებ ლო ტექ ნი კა, ვიდ რე იყი დონ ის. სა მე დი ცი ნო სფე როს სა ლი ზინ გო 
ბაზ რის თით ქმის 26% უკა ვი ა, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია ლი ზინ გით შე ძე ნილ სა მე დი-
ცი ნო „პრო დუქ ტებ ზე~ გარ კვე უ ლი შე ღა ვა თე ბით. 

დღეს სა ქარ თვე ლოს და ახ ლო ე ბით 190 მი ლი ო ნი ა ნი სა ლი ზინ გო ბა ზა რი აქვს. 
რად გან სა ლი ზინ გო ბა ზა რი შე და რე ბით ახა ლი პრო დუქ ტია სა ქარ თვე ლოს თვის, 
შე იძ ლე ბა ით ქვას, მი სი ათ ვი სე ბის ტემ პე ბი არც თუ ისე ცუ დი ა. 2007 წლი დან სა-
ლი ზინ გო ბა ზა რი სა ქარ თვე ლო ში აღ მავ ლო ბით ხა სი ათ დე ბო და, 2007 წლის მო ნა-
ცე მე ბით, ბა ზარ ზე და დე ბუ ლი გა რი გე ბე ბის ჯა მუ რი მო ცუ ლო ბა 40 044 000 ლა-
რი იყო, 2008 წელს გა რი გე ბე ბის რა ო დე ნო ბა გა ი ზარ და და მი აღ წია 51 234 500 
ლარს. 2009 წლი დან 2011 წლამ დე შე ი ნიშ ნე ბა სა ლი ზინ გო ბაზ რის დაღ მავ ლო ბა, 
რაც ძი რი თა დად გან პი რო ბე ბუ ლი იყო მსოფ ლიო ეკო ნო მი კუ რი კრი ზი სით, რა საც 
წინ უძღ ო და 2008 წლის რუ სეთ -სა ქარ თვე ლოს ომი, რა მაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზა რა ლი 
მი ა ყე ნა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კას და დრო ე ბით შე ა ფერ ხა მი სი გან ვი თა რე ბა, აღ ნიშ ნულ 
პე რი ოდ ში ბა ზარ ზე და დე ბუ ლი გა რი გე ბე ბის სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა შე ად გენ და და-
ახ ლო ე ბით 28.8 მლნ ლარს [4].

ვი თა რე ბა საგ რძნობ ლად შე იც ვა ლა 2012 წლი დან. 2012 წელს, წი ნა წელ თან 
შე და რე ბით, ფიქ სირ დე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ზრდა სა ლი ზინ გო ბა ზარ ზე. 2011 წელს 
გა რი გე ბე ბის მთლი ა ნი რა ო დე ნო ბა შე ად გენ და 30 286 300 ლარს ხო ლო 2012 წელს 
მაჩ ვე ნე ბელ მა მი აღ წია წი ნა წლე ბის მაქ სი მუმს და გა უ ტოლ და 54 428 000 ლარს. 
2013 წლის ბო ლის თვის კი და ფიქ სირ და მნიშ ვნე ლო ვა ნი მა ტე ბა და და დე ბულ მა 
გა რი გე ბებ მა ჯამ ში შე ად გი ნა 75 305 000 ლა რი, 2014 წელს სა ლი ზინ გო ბაზ რის 
მთლი ან მა პორ ტფელ მა 90.6 მლნ ლა რი შე ად გი ნა, ნი შან დობ ლი ვია ის ფაქ ტი, რომ 
2014 წლი დან სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის სა ხელ მწი ფო პროგ რა მას და ე მა-
ტა ლი ზინ გი, რა მაც და დე ბი თი გავ ლე ნა იქო ნია ბა ზარ ზე და და დე ბუ ლი გა რი გე ბე-
ბის ოდე ნო ბა თით ქის გა ა ორ მა გა, კერ ძოდ, 2015 წლის თვის მთლი ან მა ოდე ნო ბამ 
146.6 მლნ ლა რი შე ად გი ნა 2016 წელს კი 191 მლნ ლა რი და ბო ლოს, 2017 წლის 
პირ ვე ლი კვარ ტლის მო ნა ცე მე ბით და დე ბულ გა რი გე ბე ბის ოდე ნო ბამ შე ად გე ნა 
189.7 მლნ ლა რი. რო გორც ვხე დავთ, სა ხელ მწი ფო პროგ რა მა ში ლი ზინ გის ჩარ თვამ 
ერ თგვა რი კა ტა ლი ზა ტო რის რო ლი ითა მა შა, რა მაც გა მო იწ ვია ად გი ლობ რი ვი ბაზ-
რის ასე თი სწა ფი ზრდა (იხ. დი აგ რა მა 2).
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სა ქარ თვე ლოს სა ლი ზინ გო ბა ზა რის სტრუქ ტუ რა 2012-2017 წლე ბი [4].

დი აგ რა მა 2

ბა ზარ ზე ლი დე რია „თი- ბი- სი ლი ზინ გი~, რო მე ლიც 60 მლნ ლა რი ა ნი პორ ტფე-
ლის მფლო ბე ლი ა. „თი- ბი- სი მისს კლი ენ ტე ბის რიცხ ვი 450-მდე ა, ხო ლო გა ფორ მე-
ბუ ლი მოქ მე დი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის რიცხ ვი 1200-ს აღ წევს [4]. „თი- ბი- სი ლი ზინ გი~ 
ემ სა ხუ რე ბა კლი ენ ტებს სხვა დას ხვა სფე რო დან, რო გო რი ცა ა: სა მე დი ცი ნო, სატ რან-
სპორ ტო, კვე ბა- გა და მა მუ შა ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბა, პო ლიგ რა ფი უ ლი, ვაჭ რო ბა და 
მომ სა ხუ რე ბა, სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა და სხვა. სწო რედ ამ სფე რო ებ ში გა ფორ მე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა და კომ ფორ ტუ ლი მომ სა ხუ რე ბის წყა ლო ბით, „თი- ბი- სი ლი-
ზინ გი~ ყვე ლა ზე მსხვი ლი მო თა მა შე ა. „თი- ბი- სი ლი ზინ გი~-ს მთლი ა ნი ოპე რა ცი ე ბის 
თით ქმის ნა ხე ვა რი სწო რედ მას ზე მო დის, მაქ სი მუმს 2014 წელს მი აღ წია 69.2%-ით, 
მას შემ დეგ სტა ბი ლუ რად ბაზ რის 55%-ს იკა ვებს. 

რაც შე ე ხე ბა „სა ქარ თვე ლოს სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ა~-ს, ბო ლო პე რი ოდ ში ბა-
ზარ ზე მი სი წი ლი მცირ დე ბა, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია ახა ლი კომ პა ნი ე ბის ჩარ თვით 
ბა ზარ ზე და უკ ვე არ სე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის გა აქ ტი უ რე ბით. მსჯე ლო ბაა „ა ლი ანს 
ჯგუფ სა ქარ თვე ლო~ და სა ლი ზინ გო კომ პა ნია ~Mogo”- ‖—. ბა ზარ ზე ასე თი და დე-
ბი თი ძვრე ბი მი სა სალ მე ბე ლი ა, ახა ლი კომ პა ნი ე ბის შე მოს ვლით და გა აქ ტი ურ დე ბით 
ვი თარ დე ბა და იხ ვე წე ბა ბა ზა რის ეს სეგ მენ ტი.

 მარ თა ლი ა, ბა ზარ ზე არ სე ბუ ლი წი ლით „თი ბი სი ლი ზინ გი~ ლი დე რობს, თუმ ცა 
აღ სა ნიშ ნა ვია „სა ქარ თვე ლოს სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ის~ საქ მი ა ნო ბა, ის არის პირ ვე ლი 
კომ პა ნია ბა ზარ ზე და შე იძ ლე ბა ით ქვას ყვე ლა ზე მე ტად არის სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი 
სა ლი ზინ გო ოპე რა ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე და ბა ზარს სთა ვა ზობს მომ სა ხუ რე ბის 
ყვე ლა ზე მრა ვალ ფე რო ვან სპექტრს. კონ კუ რენ ტებ სა და სექ ტორ თან შე და რე ბით, 
კომ პა ნი ის პორ ტფე ლი უფ რო მე ტა დაა ორი ენ ტი რე ბუ ლი ტრან სპორ ტის, მომ სა ხუ-
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რე ბი სა და მშე ნებ ლო ბის სექ ტო რებ ზე, თუმ ცა, ასე ვე ახ დენს პორ ტფე ლის დი ვერ სი-
ფი ცი რე ბას სა მე დი ცი ნო, კვე ბის მრეწ ვე ლო ბი სა და სას მე ლე ბის წარ მო ე ბის სფე რო-
ში, აპა რა ტუ რი სა და მან ქა ნა- და ნად გა რე ბის ლი ზინ გში.

„სა ქარ თვე ლოს სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ის~ პორ ტფე ლის 24% ლი ზინ გის 5 უმ-
სხვი ლეს კლი ენ ტზე იყო გა და ნა წი ლე ბუ ლი, რაც ნო მი ნა ლუ რი გა მო ხა ტუ ლე ბით 5.6 
მლნ ლა რი იყო, მა შინ რო დე საც მათ გან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი მთე ლი ფი ნან სუ რი 
ლი ზინ გი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის 12%-ს შე ად გენ და (0.7 მლნ ლა რი) [5]. ამ 
პე რი ო დის თვის ლი ზინ გი დან მი ღე ბულ მა მთლი ან მა საპ რო ცენ ტო შე მო სა ვალ მა 4 
721 408 ლა რი შე ად გი ნა. სა ყუ რადღ ე ბოა ის ფაქ ტი, რომ კომ პა ნი ე ბის სა ლი ზინ გო 
ოპე რა ცი ე ბის მთლი ა ნი რა ო დე ნო ბის თით ქმის 60% მო დის თბი ლის ზე, ამ პრო პორ-
ცი ით არის „სა ქარ თვე ლოს სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ის~ აქ ტი ვე ბიც გა და ნა წი ლე ბუ ლი, 
საკ მა ოდ ცუ დი პრაქ ტი კაა და გა მოს წო რე ბას სა ჭი რო ებს.

 „ა ლი ანს ჯგუფ სა ქარ თვე ლო~ იყო პირ ვე ლი არა სა ბან კო და მო უ კი დე ბე ლი 
კომ პა ნი ა, რო მე ლიც მომ ხმა რე ბელს სთა ვა ზობ და სა ლი ზინ გო მომ სა ხუ რე ბას. „ა ლი-
ანს ჯგუფ სა ქარ თვე ლო~ მომ სა ხუ რე ბას ეწე ვა თბი ლი სის გარ და სა ქარ თვე ლოს 5 ქა-
ლაქ ში: ქუ თა ის ში, რუს თავ ში, ბა თუმ ში, ზუგ დიდ სა და წალ კა ში. და არ სე ბის შემ დეგ 
„ა ლი ანს ჯგუფ სა ქარ თვე ლო~-ს მი ერ და ფი ნან სე ბულ მა პრო ექ ტებ მა 4 000-ს მი აღ-
წი ა. 2014 წლის მო ნა ცე მე ბით „ა ლი ანს ჯგუფ სა ქარ თვე ლო~-ს სა ლი ზინ გო პორ ტფე-
ლი შე ად გენ და 1.9 მლნ ლარს, 2015 წლის თვის გა ი ზარ და 3.5 მლნ ლა რამ დე, 2016 
წელს შე ად გენ და 4.9 მლნ ლარს [6].

სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი რე ბი სა და ლი ზინ გის და ბეგ ვრის 
პრინ ცი პე ბი

სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ე ბის საქ მი ა ნო ბის გა აქ ტი უ რე ბას თან, ერ თად აუ ცი ლე ბე-
ლია გან ვი ხი ლოთ სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი ე ბის სა კითხ ი, რად გან კომ პა ნი ე ბი სა-
ლი ზინ გო მომ სა ხუ რე ბას ხში რად იყე ნე ბენ მო გე ბი სა და ქო ნე ბის გა და სა ხა დის ოპ-
ტი მი ზა ცი ი სათ ვის. ამ დე ნად, მათ თვის ძი რი თად რისკს შე იძ ლე ბა წარ მო ად გენ დეს 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ე ბის შე საძ ლო პრე ტენ ზი ე ბი არა მიზ ნობ რი ვი სა გა და სა ხა დო 
შე ღა ვა თე ბის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბით და შე დე გად, და მა ტე ბი თი გა და სა ხა დის 
და რიცხ ვა მო გე ბის გა და სა ხად ზე, ქო ნე ბის გა და სა ხად ზე (თუ სა ბუ ღალ ტრო აღ-
რიცხ ვა ში ამორ ტი ზა ცი ის გაზ რდი ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი), ასე ვე 
ჯა რი მე ბი და სა უ რა ვე ბი. ამი ტომ, რო დე საც კომ პა ნია გეგ მავს სა ლი ზინ გო მომ სა-
ხუ რე ბას გა მო ყე ნე ბას, გა რი გე ბა უნ და მო ამ ზა დოს და გა ა ფორ მოს ისე, რომ მა კონ-
ტრო ლე ბელ მა ორ გა ნომ მას და უ სა ბუ თე ბე ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის მი ღე ბის 
ბრალ დე ბა არ წა უ ყე ნოს.

ლი ზინ გის და ბეგ ვრის სა კითხ ე ბი აქ ტუ ა ლუ რი ა. გან სა კუთ რე ბით სა ქარ თვე-
ლო ში მას შემ დეგ, რაც სა გა და სა ხა დო და სა მო ქა ლა ქო კო დექ სებ ში გან ხორ ცი ელ-
და შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბი. სწო რი სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის შემ თხვე ვა ში ლი-
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ზინ გი შე საძ ლე ბე ლია იქ ცეს სამ რეწ ვე ლო ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ვლად. 
ლი ზინ გთან და კავ ში რე ბით სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით დად გე ნი ლია 
შემ დე გი ნორ მა: Ⴐლი ზინ გი გა ნი საზღ ვრე ბა სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის 
შე სა ბა მი სად, თუ ლი ზინ გის სა გა ნი არის ამორ ტი ზა ცი ას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი აქ ტი-
ვი [7].

სა ლი ზინ გო ოპე რა ცია ხელ საყ რე ლია გა რი გე ბა ში მო ნა წი ლე ყვე ლა მხა რის-
თვის, კერ ძოდ, ლი ზინ გის მიმ ღე ბი იღებს მის თვის სა ჭი რო მოწყ ო ბი ლო ბას და გა-
მო ის ყი დის მას ეტა პობ რი ვად, ხო ლო ლი ზინ გის გამ ცე მი უზ რუნ ველ ყო ფი ლია სა კუ-
თა რი სახ სრე ბის დაბ რუ ნე ბით, ვი ნა ი დან ქო ნე ბა ბო ლო გა და სახ დე ლის გა დახ დამ დე 
იმ ყო ფე ბა მის სა კუთ რე ბა ში. ამას თან, უნ და აღი ნიშ ნოს ლი ზინ გით სარ გებ ლო ბის 
უარ ყო ფი თი მხა რეც, რო გორც ლი ზინ გის გამ ცე მის, ასე ვე ლი ზინ გის მიმ ღე ბი სათ-
ვის. კერ ძოდ, ლი ზინ გის გამ ცემ ზე გა და დის ქო ნე ბის მო რა ლუ რი ცვე თის რის კი, თუ 
ლი ზინ გი ით ვა ლის წი ნებს დაბ რუ ნე ბას, ხო ლო, ლი ზინ გის მიმ ღე ბი სათ ვის სა ლი ზინ-
გო გა და სახ დე ლე ბი უფ რო მე ტი ა, ვიდ რე ლი ზინ გის საგ ნის ღი რე ბუ ლე ბა ან შე სა ბა-
მი სი სა ბან კო კრე დი ტი, რო მე ლიც ამ საგ ნის შე სა ძე ნად იქ ნე ბო და აღე ბუ ლი.Ⴐ

სა მეც ნი ე რო- ტექ ნი კუ რი პროგ რე სის პი რო ბებ ში, სა ქარ თვე ლო ში კომ პა ნი ე ბის-
თვის უმ ჯო ბე სია დაბ რუ ნე ბა დი ლი ზინ გის გა მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს სა-
ლი ზინ გო ხელ შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვა დის გას ვლის შემ დეგ, რო მე ლიც 
სა სურ ვე ლი ა, არ იყოს ხან გძლი ვი, კომ პა ნი ამ და ნად გარ -მოწყ ო ბი ლო ბა უნ და და უბ-
რუ ნოს სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ას. დაბ რუ ნე ბა დი ლი ზინ გი სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს კომ-
პა ნი ებს გა მო ა თა ვი სუფ ლონ ფიქ სი რე ბულ აქ ტი ვებ ში ინ ვეს ტი რე ბუ ლი თან ხე ბი და 
შე ავ სონ საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლი. შე სა ბა მი სად, მიგ ვაჩ ნი ა, რომ ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის 
ამ ეტაპ ზე სა ლი ზინ გო ურ თი ერ თო ბე ბის აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მა იმ სა ხუ რებს მხარ და-
ჭე რას.

რაც შე ე ხე ბა ლი ზინგს, რო გორც სა გა და სა ხა დო გა დახ დე ბის ოპ ტი მი ზა ცი ის 
სა შუ ა ლე ბას, სარ გებ ლო ბა გუ ლის ხმობს შემ დეგს: ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის თავ და-
პირ ვე ლი მფლო ბე ლი, რო მელ საც აქვს და ნად გარ -მოწყ ო ბი ლო ბე ბი და არ ყოფ ნის 
ფუ ლა დი სა შუ ა ლე ბე ბი, მი მარ თავს სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ას იმ მიზ ნით, რომ მიჰ ყი-
დოს მას თა ვი სი ქო ნე ბა, უკან ლი ზინ გით დაბ რუ ნე ბის პი რო ბით. აღ ნიშ ნუ ლის შემ-
დეგ, კომ პა ნი ას უჩ ნდე ბა და მა ტე ბით ფუ ლა დი რე სურ სე ბი. მა შა სა და მე, დაბ რუ ნე-
ბა დი ლი ზინ გი სას სა ლი ზინ გო კომ პა ნია იძენს მოწყ ო ბი ლო ბას მე სა კუთ რის გან და 
მას ვე გა დას ცემს ლი ზინ გით.

ლი ზინ გის საგ ნის შე სა ძე ნად ფუ ლის რე ინ ვეს ტი რე ბის ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი გზა 
და გა რი გე ბის მო ნა წი ლე ე ბის ქმე დე ბე ბი გან პი რო ბე ბუ ლი უნ და იყოს რე ა ლუ რი ეკო-
ნო მი კუ რი ინ ტე რე სით და არა გა და სა ხა დებ ზე ეკო ნო მი ის გა კე თე ბის სურ ვი ლით. 
ლი ზინ გის საგ ნის გა ყიდ ვის ოპე რა ცია და შემ დეგ მის იჯა რით მო ზიდ ვა ეკო ნო მი კუ-
რად ეფექ ტი ა ნია იმ შემ თხვე ვა ში, თუ ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის თავ და პირ ველ მფლო-
ბელს და მა ტე ბი თი და ფი ნან სე ბა სჭირ დე ბა და მის თვის ეს არის მე სა მე პი რის გან 
ფუ ლის ოპე რა ტი უ ლად მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, ხო ლო თუ ლი ზინ გის მიმ ღე ბი ლი-
ზინ გის გამ ცემ ზე იგი ვე თან ხის გა სეს ხე ბას გეგ მავ და, მა შინ ამ გა რი გე ბის ერ თა დერ-
თი მი ზა ნი ნაკ ლე ბი გა და სა ხა დე ბის გა დახ და ა.
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ასე რომ, სა ლი ზინ გო გა რი გე ბებს აუ ცი ლებ ლად უნ და გა აჩ ნდეს საქ მი ა ნი მი-
ზა ნი. მა გა ლი თად, კომ პა ნი ამ, რო მე ლიც ფლობს რეს ტორ ნე ბის ქსელს, გა დაწყ ვი ტა 
ქსე ლის გა ფარ თო ე ბა და რე გი ო ნულ ბა ზარ ზე გას ვლა, გან ვი თა რე ბი სათ ვის სა ჭი რო 
გახ დე ბა ფი ნან სუ რი სახ სრე ბის ოპერ ტი უ ლად მო ზიდ ვა. ფუ ლის ყვე ლა ზე სწრა ფად 
მი ღე ბა მოწყ ო ბი ლო ბე ბის გა ყიდ ვის ხარ ჯზეა შე საძ ლე ბე ლი. მაგ რამ, ამა ვე დროს, 
მოწყ ო ბი ლო ბა აუ ცი ლე ბე ლია სა წარ მოო საქ მი ა ნო ბი სათ ვის, ამი ტომ კომ პა ნი ამ ის 
იჯა რით უნ და აი ღოს ახა ლი მფლო ბე ლი სა გან. 

ასე ვე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია დაჩ ქა რე ბულ ამორ ტი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა-
კითხ ე ბი. სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 111-ე მუხ ლის მე-12 და მე-13 ნა-
წი ლე ბის თა ნახ მად, ლი ზინ გის გამ ცე მის მი ერ ლი ზინ გით გა ცე მუ ლი თი თო ე უ ლი ძი-
რი თა დი სა შუ ა ლე ბა ცალ კე ჯგუ ფად აღი რიცხ ე ბა. მას ზე სა ა მორ ტი ზა ციო ანა რიცხ-
ე ბი გა მო იქ ვი თე ბა სა ლი ზინ გო გა და სახ დე ლე ბის დის კონ ტი რე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის 
ოდე ნო ბით, რო მე ლიც გა ნი საზღ ვრე ბა ლი ზინ გის პი რო ბე ბი სა და ამ ძი რი თა დი სა-
შუ ა ლე ბის ჯგუ ფის ღი რე ბუ ლე ბი თი ბა ლან სის გათ ვა ლის წი ნე ბით. ლი ზინ გის ხელ-
შეკ რუ ლე ბის ვა დის გას ვლი სას ან ვა და ზე ად რე შეწყ ვე ტი სას, ლი ზინ გით გა ცე მუ ლი 
ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის ლი ზინ გის გამ ცე მი სათ ვის დაბ რუ ნე ბის შემ თხვე ვა ში ძი რი-
თა დი სა შუ ა ლე ბა რჩე ბა იმა ვე ჯგუფ ში და შემ დგომ ლი ზინ გით გა ცე მამ დე მას ზე 
სა ა მორ ტი ზა ციო ანა რიცხ ე ბის და რიცხ ვა ჩერ დე ბა. 

თუ ლი ზინ გის სა გან თან მი მარ თე ბა ში ამორ ტი ზა ცი ის გაზ რდილ კო ე ფი ცი ენტს 
კომ პა ნია მხო ლოდ სა გა და სა ხა დო აღ რიცხ ვა ში იყე ნებს, ის შე იძ ლე ბა ჩა უთ ვა ლონ 
და უ სა ბუ თე ბე ლი სა გა და სა ხა დო სარ გე ბე ლის მი ღე ბა ში. რის კე ბი კი დევ უფ რო გა-
იზ რდე ბა, თუ სა ბუ ღალ ტრო აღ რიცხ ვა ში დაჩ ქა რე ბუ ლი ამორ ტი ზა ცი ის კო ე ფი ცი-
ენ ტი ქო ნე ბა ზე გა და სა ხა დის ოპ ტი მი ზა ცი ი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა, მი უ ხედ ვად იმი სა, 
რომ კა ნონ მდებ ლო ბა მი სი გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბას იძ ლე ვა [7].

სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 201-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის „ა~ 
თა ნახ მად ქო ნე ბის გა და სა ხა დის და ბეგ ვრის ობი ექ ტია ლი ზინ გით გა ცე მუ ლი ქო-
ნე ბა, გარ და ამა ვე კო დექ სის 206-ე მუხ ლის თა ნახ მად, ქო ნე ბის გა და სა ხა დი სა გან 
გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ქო ნე ბი სა. ქო ნე ბის გა და სა ხა დის და რიცხ ვა წარ მო ებს გა მარ-
ტი ვე ბუ ლი წე სით – მთე ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში ლი ზინ გით პირ ვე ლად გა ცე მის 
მო მენ ტი სათ ვის არ სე ბუ ლი სა ბა ლან სო საწყ ი სი ღი რე ბუ ლე ბის არა უ მე ტეს 1%-ის 
ოდე ნო ბით [7].

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, დაბ რუ ნე ბა დი ლი ზინ გის მი ზა ნი ა: და ფი-
ნან სე ბის მო ზიდ ვა სა კუ თა რი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სათ ვის, საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლის 
შევ სე ბა, ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის პარ კის გა ნახ ლე ბა, ვა ლე ბის გას ტუმ რე ბა. ასე ვე, 
ლი ზინ გის მეშ ვე ო ბით შე საძ ლებ ლია სა გა და სა ხა დო ოპ ტი მი ზა ცი ა, რო მე ლიც ამა ვე 
დროს, და კავ ში რე ბუ ლია და უ სა ბუ თე ბე ლი სა გა და სა ხა დო სარ გებ ლის მი ღე ბის რის-
კებ თან. ქო ნე ბი სა და ფუ ლის მოძ რა ო ბა იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ქო ნე ბა არ-
სად გა და ად გილ დე ბა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეკო ნო მიაა გა და სა ხა დე ბის მი მარ თუ ლე ბით 
სა ლი ზინ გო გა დახ დე ბის და ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის მოკ ლე სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის 
ხარ ჯზე, რო მე ლიც თით ქმის არ ტო ვებს ეჭვს და უ სა ბუ თე ბე ლი სა გა და სა ხა დო სარ-
გებ ლის წარ მოქ მნა ში. 
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დას კვნე ბი და წი ნა და დე ბე ბი. სა ლი ზინ გო კომ პა ნი ე ბის საქ მი ა ნო ბის გა აქ ტი-
უ რე ბის თვის აუ ცი ლე ბე ლია სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტრი ე ბის სრულ ყო ფა, რად გან 
კომ პა ნი ე ბი სა ლი ზინ გო მომ სა ხუ რე ბას ხში რად იყე ნე ბენ მო გე ბი სა და ქო ნე ბის გა-
და სა ხა დის ოპ ტი მი ზა ცი ი სათ ვის. ამ დე ნად, მათ თვის ძი რი თად რისკს შე იძ ლე ბა წარ-
მო ად გენ დეს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ე ბის შე საძ ლო პრე ტენ ზი ე ბი არა მიზ ნობ რი ვი 
სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბით და შე დე გად, და მა ტე ბი თი 
გა და სა ხა დის და რიცხ ვა მო გე ბის და ქო ნე ბის გა და სა ხად ზე (თუ სა ბუ ღალ ტრო აღ-
რიცხ ვა ში ამორ ტი ზა ცი ის გაზ რდი ლი კო ე ფი ცი ენ ტე ბი იყო გა მო ყე ნე ბუ ლი), ასე ვე 
ჯა რი მე ბი და სა უ რა ვე ბი. ამი ტომ, რო დე საც კომ პა ნია გეგ მავს სა ლი ზინ გო მომ სა-
ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბას, გა რი გე ბა უნ და მო ამ ზა დოს და გა ა ფორ მოს ისე, რომ მა კონ-
ტრო ლე ბელ მა ორ გა ნომ მას და უ სა ბუ თე ბე ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თე ბის მი ღე ბის 
ბრალ დე ბა არ წა უ ყე ნოს.

ლი ზინ გის და ბეგ ვრის სა კითხ ე ბი სა ქარ თვე ლო ში აქ ტუ ა ლუ რი ა, გან სა კუთ რე-
ბით მას შემ დეგ, რაც სა გა და სა ხა დო და სა მო ქა ლა ქო კო დექ სებ ში გან ხორ ცი ელ და 
შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბი. სწო რი სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კის შემ თხვე ვა ში, ლი ზინ გი 
შე საძ ლე ბე ლია იქ ცეს სამ რეწ ვე ლო ინ დუს ტრი ის გან ვი თა რე ბის სა ფუძ ვლად. სა ლი-
ზინ გო გა რი გე ბებს აუ ცი ლებ ლად უნ და გა აჩ ნდეს მიზ ნე ბი, კერ ძოდ, და ფი ნან სე ბის 
მო ზიდ ვა სა კუ თა რი ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბი სათ ვის, საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლის შევ სე ბა, 
ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის პარ კის გა ნახ ლე ბა, ვა ლე ბის გას ტუმ რე ბა. ასე ვე, ლი ზინ-
გის მეშ ვე ო ბით შე საძ ლებ ლია სა გა და სა ხა დო ოპ ტი მი ზა ცი ა, რო მე ლიც ამა ვე დროს, 
და კავ ში რე ბუ ლია და უ სა ბუ თე ბე ლი სა გა და სა ხა დო სარ გე ბე ლის მი ღე ბის რის კებ-
თან.

სა ქარ თვე ლოს კომ პა ნი ე ბის თვის უმ ჯო ბე სია დაბ რუ ნე ბა დი ლი ზინ გის გა მო ყე-
ნე ბა, რაც მათ სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს გა მო ა თა ვი სუფ ლონ ფიქ სი რე ბულ აქ ტი ვებ ში ინ-
ვეს ტი რე ბუ ლი თან ხე ბი და შე ავ სონ საბ რუ ნა ვი კა პი ტა ლი. შე სა ბა მი სად, მიგ ვაჩ ნი ა, 
რომ ქვეყ ნის გან ვი თა რე ბის ამ ეტაპ ზე სა ლი ზინ გო ურ თი ერ თო ბე ბის აღ ნიშ ნუ ლი 
ფორ მა იმ სა ხუ რებს მეტ მხარ და ჭე რას.
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Leasing - The Possibility for Optimization of Tax Process

Khatuna Barbakadze
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Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

 Tax administration is closely linked to intensifi cation of leasing companies’ 
activities, as companies often use leasing services to optimize profi ts and property 
taxes. Therefore, the main risk for them may be the possible claims of tax authorities in 
connection with the receipt of unreasonable tax benefi ts and, consequently, accruing 
additional taxes on profi ts and property taxes (if increased coeffi  cients of amortization 
were used in accounting), as well as penalties and fi nes. Therefore, when the company 
intends to use leasing services, a transaction must be prepared and signed so that the 
controlling authority does not charge it with the receipt of unauthorized tax benefi ts. 

 Leasing tax issues are relevant in Georgia, especially since the relevant changes 
were made in tax and civil code. In the case of correct tax policy, leasing can become 
the basis for the development of the manufacturing industry. Leasing deals must have 
goals, namely, attracting fi nancing for the development of their own business, fi lling 
of working capital, renewing of the main equipment park, and paying off  debts. Also, 
through leasing, it is possible to optimize taxes, which at the same time is related to 
the risks of unwarranted tax benefi ts

 For Georgian companies it is better to use a refi nancing lease that allows 
companies to free the amount of money invested in fi xed assets and replenish their 
working capital. Consequently, we believe that this form of leasing relations deserves 
more support at this stage of development of the country.

Keywords: Leasing market; leasing companies; leasing taxes; refundable 
leasing; operating leasing.
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მაია გოგოხია 
ეკონომიკის დოქტორი,

ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ლექტორი

სტა ტი ის მი ზა ნია თა ნა მედ რო ვე ბა ზარ ზე სტრა ტე გი უ ლი და ინ სტი-
ტუ ცი ო ნა ლუ რი ინ ვეს ტო რე ბის მიზ ნე ბის, ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბაზ რის 
მეშ ვე ო ბით აქ ცი ო ნე რუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ეკო ნო მი კუ რი უსაფ ხო ე ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფის შე საძ ლებ ლო ბე ბის, სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბის მარ თვი სას 
აღ მო ცე ნე ბუ ლი რის კე ბის შე ფა სე ბი სათ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი სხვა დას ხვა მაჩ-
ვე ნებ ლის, ფა სი ან ქა ღალ დებ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბი დან და ნა კარ გე ბის ასა ცი ლებ-
ლად მი სა ღე ბი სხვა დას ხვა მე თო დის წარ მო ჩე ნა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ინ ვეს ტი ცი ა; სა მარ თლი ა ნი ფა სი; სტრა ტე გი უ ლი 
ინ ვეს ტო რი; ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ინ ვეს ტო რი; „მე ოთხე ბა ზა რი“, სა პორ-
ტფე ლო სტრა ტე გი ე ბი.

სა ინ ვეს ტი ციო პორ ტფე ლი და სტრა ტე გი უ ლი ინ ვეს ტი რე ბა

სა ინ ვეს ტი ციო ოპ რა ცი ებ ში მო ი აზ რე ბა გან თავ სე ბა ფა სი ან ქა ღალ დებ ში, უძ-
რავ ქო ნე ბა ში, სა წარ მო ე ბის სა წეს დე ბო კა პი ტალ ში, კო ლექ ცი ებ ში, ძვირ ფას ლი თო-
ნებ სა და სხვა ობი ექ ტებ ში, რო მელ თა სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა შე იძ ლე ბა გა ი ზარ-
დოს და მო უ ტა ნოს ინ ვეს ტორს შე მო სა ვა ლი პრო ცენ ტის, დი ვი დენ დის, გა ყიდ ვი დან 
მო გე ბის და სხვა პირ და პი რი და არა პირ და პი რი შე მო სავ ლე ბის სა ხით. ფა სი ან ქა-
ღალ დებ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო ოპე რა ცი ე ბის ჩა ტა რე ბას თან ახ ლავს 
ზო გი ერ თი რის კი. ინ ვეს ტო რე ბის მო ნა წი ლე ო ბა სა ფონ დო ბა ზარ ზე უზ რუნ ველ ყო-
ფი ლია მხო ლოდ მა შინ, რო ცა ისი ნი დარ წმუ ნე ბუ ლე ბი არი ან, რომ თა მა შის წე სე ბი 
ერ თი ა ნია და და ცუ ლი. ინ ფორ მა ცი ის ყვე ლას თვის (ინ ვეს ტო რე ბი) ერ თი ა ნად ხელ-
მი საწ ვდო მო ბა შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა დამ ყარ დეს სა მარ თლი ა ნი სა ბაზ რო ფა სე-
ბი, ინ ვეს ტი რე ბი სას ად გი ლი ჰქონ დეს სა მარ თლი ან და ღია კონ კუ რენ ცი ას. ამით 
მცირ დე ბა სა ფი ნან სო რის კე ბის სა ერ თო დო ნე სა ინ ვეს ტი ციო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბის და პორ ტფე ლე ბის მარ თვი სას.

ამას თან სტრა ტე გი უ ლი ინ ვეს ტო რე ბი მიზ ნად ისა ხა ვენ აქ ცი ო ნე რულ სა ზო-
გა დო ე ბის საქ მი ა ნო ბა ზე გავ ლე ნის მი ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. ინ ვეს ტორს (ინ ვეს-
ტორ თა ჯგუფს), რო მე ლიც ფლობს აქ ცი ებს, ენი ჭე ბა გარ კვე უ ლი უფ ლე ბე ბი, რაც 
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და მო კი დე ბუ ლია მი სი შე ნა ტა ნის სი დი დე ზე გა ნაღ დე ბულ სა წეს დე ბო კა პი ტალ ში. 
სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა შე ი ცავს რიგ ნორ მას და ინ სტრუქ ცი ას, რო მე ლიც 
იცავს აქ ცი ო ნერ თა უფ ლე ბებს. ამ მხრივ აქ ცი ო ნერ თა ერ თა დერ თი მო ვა ლე ო ბაა შე-
ი ტა ნოს შე სა ტა ნი კუთ ვნი ლი რა ო დე ნო ბის აქ ცი ე ბის მი სა ღე ბად [1, გვ. 92].

ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ინ ვეს ტო რე ბი (პორ ტფე ლუ რი ინ ვეს ტო რე ბი) გან საზღ-
ვრა ვენ აქ ტი ვე ბის ჯგუფს, რო მე ლიც და მო უ კი დებ ლად რე ა გი რებს სა ფონ დო ბა ზარ-
ზე სი ტუ ა ცი ის ცვლი ლე ბა ზე (მაგ., ობ ლი გა ცი ე ბი და ბალ შე მო სავ ლი ა ნი ფი ნან სუ რი 
ინ სტრუ მენ ტია ინ ფლა ცი ის პე რი ოდ ში, მა შინ რო ცა უძ რა ვი ქო ნე ბის ფა სი, პი რი ქით 
იზ რდე ბა). ამას თან გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა, რომ ბა ზარ ზე სი ტუ ა ცი ის ზუს ტად გან-
ჭვრე ტა შე უძ ლე ბე ლია და ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ინ ვეს ტო რის ფუნ ქცი ო ნი რე ბა თა-
ვად ახ დენს გავ ლე ნას ბაზ რის მდგო მა რე ო ბა ზე. პო ლი ტი კუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და 
ფი ნან სუ რი ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბა წარ მა ტე ბის ძი რი თა დი ფაქ ტო რი ა. 

სა ბაზ რო ფა სე ბი დგინ დე ბა ბაზ რის მო ნა წი ლე თა მუდ მი ვი ურ თი ერ თქმე დე ბის 
პრო ცეს ში. ახა ლი ინ ფორ მა ცი ის გა მო ჩე ნი სას ინ ვეს ტო რე ბი გა და ხე და ვენ ფა სი ა ნი 
ქა ღალ დის ნამ დვი ლი ღი რე ბუ ლე ბის სა კუ თარ შე ფა სე ბას და სურთ იყი დონ ან გა ყი-
დონ ის სა ბაზ რო ფა სი სა და სა კუ თა რი შე ფა სე ბის თა ნა ფარ დო ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით. რამ დე ნი მე მცი რე ცვლი ლე ბაც კი ზრდის ტემ პის ან მო სა ლოდ ნე ლი შე მო სავ-
ლი ა ნო ბის შე ფა სე ბა ში, იწ ვევს ფა სე ბის მნიშ ვნე ლო ვან მერ ყე ო ბას და არა ფე რი გან-
სა კუთ რე ბუ ლი არ არის ფა სე ბის არა მუდ მი ვო ბა ში ფი ნან სურ ბაზ რებ ზე [2, გვ.217].

ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის სა ერ თა შო რი სო ბაზ რად მიჩ ნე უ ლია მი სი გა მოშ ვე ბა ევ-
რო ვა ლუ ტა ში. უფ რო ფარ თო გა გე ბით, აღ ნიშ ნუ ლი ბა ზა რი გა ნი ხი ლე ბა რო გორც 
სა ერ თა შო რი სო ემი სი ი სა და უცხ ო უ რი ემი სი ის ერ თობ ლი ო ბა, ანუ ფა სი ა ნი ქა ღალ-
დე ბის გა მოშ ვე ბა უცხ ო უ რი ემი ტენ ტე ბის მი ერ სხვა ქვეყ ნის ეროვ ნულ ბა ზარ ზე. 
სა ერ თა შო რი სო აქ ცი ე ბის ემი სია მეტ -ნაკ ლე ბად შე სამ ჩნე ვი მას შტა ბით და იწყ ეს XX 
სა უ კუ ნის 80-ი ან წლებ ში, მა შინ რო დე საც ობ ლი გა ცი ე ბის ემი სია გან ვი თა რე ბუ ლი 
იყო უკ ვე 20-ი ა ნი წლე ბი დან (უფ რო ფარ თოდ 60-ი ა ნი წლე ბი დან). დღე ი სათ ვის ღი-
რე ბუ ლე ბი თი ფორ მით ობ ლი გა ცი ე ბის ემი სია მნიშ ვნე ლოვ ნად აჭარ ბებს აქ ცი ე ბი სას 
და, შე სა ბა მი სად, სა ერ თა შო რი სო ბა ზარ ზე ძი რი თა დად ობ ლი გა ცი ე ბით ვაჭ რო ბენ 
[3, გვ. 121].

ყვე ლა ზე სა ი მე დო ფა სი ან ქა ღალ დე ბად ნე ბის მი ერ ქვე ყა ნა ში სა ხელ მწი ფო ფა-
სი ა ნი ქა ღალ დე ბი ით ვლე ბა. გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ის ყვე ლა ზე და ბალ შე მო სავ-
ლი ა ნი ა, თუმ ცა, შე იძ ლე ბა ზოგ ჯერ ჩა მო ყა ლიბ დეს პა რა დოქ სუ ლი სი ტუ ა ცი ა, რო ცა 
ყვე ლა ზე სა ი მე დო სა ხელ მწი ფო ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბი, ძა ლი ან მა ღალ შე მო სავ ლი ა-
ნი ა. 1999 წელს სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი სა და ფი ნან სთა სა მი ნის ტროს მი ერ 
შე მუ შა ვე ბულ იქ ნა სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მა ტი ვე ბი, რი თაც ბან კე ბი უფ რო აქ ტი უ-
რად ჩა ებ ნენ სა ხა ზი ნო ვალ დე ბუ ლე ბა თა აუქ ცი ო ნებ ში. 2001 წელს სა ხა ზი ნო ვალ-
დე ბუ ლე ბე ბის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თის დი ნა მი კა გან გა შის ნიშ ნებს შე ი ცავ და, 2002 
წლის მოვ ლე ნე ბი კი კლა სი კუ რი ფი ნან სუ რი პი რა მი დის მა გა ლი თია (წლი ურ მა პრო-
ცენ ტმა აუქ ცი ონ ზე 390.99-იც კი შე ად გი ნა). დღემ დე, ფაქ ტობ რი ვად, სა ხელ მწი ფო 
ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბი კო მერ ცი უ ლი ბან კე ბის ექ სკლუ ზი უ რი სფე რო ა. ის ფაქ ტი, რომ 
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მი ნი მა ლუ რი გა ნაცხ ა დის მო ცუ ლო ბა გა ი ზარ და 100-დან 50  000 ლა რამ დე, სხვა 
ფაქ ტო რებ თან ერ თად, ასუს ტებს კონ კუ რენ ცი ას და ხელს უწყ ობს ბაზ რის მო ნო პო-
ლი ზა ცი ას.

კავ ში რის ტე ლე სა კო მუ ნი კა ციო სა შუ ა ლე ბე ბის ფარ თოდ გა მო ყე ნე ბა თან და-
თა ნო ბით აღ მოფ ხვრის გან სხვა ვე ბას ბირ ჟა სა და ბირ ჟის გა რე შე ვაჭ რო ბას შო რის. 
ამის თვალ სა ჩი ნო მა გა ლი თია NASDAQ. მაგ რამ, ამას თან ერ თად ფუნ ქცი ო ნი რებს 
ე.წ. „მე სა მე ბა ზა რი~ (third market), სა დაც, რო გორც წე სი, მი მო იქ ცე ვა კორ პო რა-
ცი ე ბის აქ ცი ე ბის დი დი რა ო დე ნო ბა, რო მელ მაც გა ი ა რა ლის ტინ გი წამ ყვან ბირ ჟებ-
ზე. ეს ბა ზა რი აღ მო ცენ და XX სა უ კუ ნის 70-ი ან წლებ ში, რო გორც გა მო ძა ხი ლი სა-
კო მი სი ო ე ბის შემ ცი რე ბის პრობ ლე მა ზე ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის მსხვი ლი ბლო კე ბის 
გან თავ სე ბი სას. „მე სა მე ბაზ რის~ არ სე ბო ბის სა ჭი რო ე ბა მსხვი ლი კლი ენ ტე ბის მომ-
სა ხუ რე ბი სათ ვის ატა რებს ღრმა ეკო ნო მი კურ აზრს. ვთქვათ, ინ ვეს ტორს სურს გა-
ყი დოს აქ ცი ე ბის დი დი ბლო კი. თუ ის გა მო ი ტანს მას ბა ზარ ზე ჩვე უ ლებ რი ვი გზით, 
ამას მო მენ ტა ლუ რად მოჰ ყვე ბა ბირ ჟა ზე ამ აქ ცი ე ბის კურ სის ვარ დნა და ინ ვეს ტო რი 
ვერ მი ი ღებს თა ვი სი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბი სათ ვის იმ თან ხას, რი სი იმე დიც ჰქონ და. 
ოპ ტი მა ლუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბაა მი მარ თოს დახ მა რე ბი სათ ვის თა ვის ბრო კერს, რო-
მე ლიც მა შინ ვე შე ეც დე ბა იპო ვოს მთე ლი ბლო კის ან მი სი დი დი ნა წი ლის მყიდ ვე ლი. 

ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ინ ვეს ტო რე ბი სათ ვის თა ვი სი ამო ცა ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ის 
ხერ ხე ბის არ ჩე ვა ნი სულ უფ რო ფარ თოვ დე ბა ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას-
თან ერ თად. კომ პი უ ტე რუ ლი ქსე ლე ბი სა და ელექ ტრო ნუ ლი სის ტე მე ბის შემ დგომ მა 
ევო ლუ ცი ამ გა ნა პი რო ბა „მე სა მე ბა ზარ ზე~ ელექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ე ბი ქსე ლე-
ბის (ECN) გა მო ჩე ნა, რომ ლის რომ ლის დახ მა რე ბი თაც „მე სა მე ბა ზარ ზე~ გა მოჩ ნდა 
აქ ცი ე ბის დი დი პა კე ტე ბის სინ ქრო ნუ ლი გა ყიდ ვი სა და ყიდ ვის ავ ტო მა ტუ რი სის ტე-
მე ბი, რაც გა მო ი ყო „მე ოთხ ე~ ბაზ რის სა ხით. 

დღე ი სათ ვის ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლურ ინ ვეს ტო რებს შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ და დონ 
კონ ტრაქ ტე ბი უშუ ა ლოდ ერ თმა ნეთ თან ელექ ტრო ნულ სა კო მუ ნი კა ციო ქსე ლებ ში 
(Electronic Communication Network, ECN) , ბრო კე რებ სა და დი ლე რე ბის გვერ დის 
ავ ლით. ასეთ ბირ ჟის გა რე შე ბა ზა რი „მე ოთხ ე~ ბაზ რად (fourth market) იწო დე ბა.

სტრა ტე გი უ ლი ინ ვეს ტო რე ბის მი ერ მათ თვის სა ინ ტე რე სო კომ პა ნი ა ზე კონ-
ტრო ლის მო პო ვე ბის შემ დეგ, ისი ნი მი ილ ტვი ან მო გე ბის მი ღე ბი სა კენ, რაც სხვა დას-
ხვა გზით შე იძ ლე ბა გან ხორ ცი ელ დეს. მათ შო რი სა ა: სა წარ მოს ეფექ ტი ა ნი მარ თვა, 
კომ პა ნი ის ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის მიმ ზიდ ვე ლო ბის ამაღ ლე ბა, შე ძე ნი ლი აქ ცი ო ნე რუ-
ლი სა ზო გა დო ე ბის და ყო ფა უფ რო მცი რე კომ პა ნი ე ბად, შე ძე ნი ლი კომ პა ნი ის გა-
კოტ რე ბის პრო ცე დუ რის გან ხორ ცი ე ლე ბა.

აქ ცი ო ნე რუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბა

აქ ცი ო ნე რუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე ნაკ ლე-
ბად შეს წავ ლი ლი სფე როა სა ფონ დო ბაზ რის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბა მი სი 
ეკო ნო მი კუ რი უსაფ რთხო ე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის ბაზ რის 
მეშ ვე ო ბით შე საძ ლე ბე ლი ა:
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 მე სა კუთ რე ე ბის ქო ნებ რი ვი უფ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფა;
 აქ ცი ო ნე რუ ლი სა ზო გა დო ე ბის ხელ საყ რე ლი იერ სა ხის შექ მნა;
 კომ პა ნი ის დაც ვა მი სი ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბი სათ ვის მტრუ ლი მოქ მე-

დე ბი სა გან.
„მტა ცებ ლე ბის გა სა დევ ნი~ სა შუ ა ლე ბის სა ხით (`shark repellent~) გა მო ი ყე ნე ბა 

სა წეს დე ბო დე ბუ ლე ბე ბი, მი მარ თუ ლი მოქ მე დი დი რექ ტო რე ბის პო ზი ცი ე ბის გან სამ-
ტკი ცებ ლად, რაც ით ვა ლის წი ნებს დი რექ ტორ თა საბ ჭოს მხო ლოდ თან და თან გა ნახ-
ლე ბას ან აქ ცი ა თა გა ყიდ ვის თა ო ბა ზე წი ნა და დე ბე ბის აქ ცი ო ნერ თა მი ერ მო წო ნე ბის 
გან სა კუთ რე ბუ ლი სქე მე ბის მი ღე ბას, „ოქ როს პა რა შუ ტე ბი~, რაც ით ვა ლის წი ნებს 
და ნა ხარ ჯე ბის მკვეთრ ზრდას მოქ მე დი მე ნე ჯე რე ბის გა თა ვი სუფ ლე ბის შემ თხვე-
ვა ში; კორ პო რა ცი ის მოქ მე დე ბე ბი, მი მარ თუ ლი სა კუ თა რი აქ ცი ე ბის შე სას ყი დად, 
აგ რეთ ვე „თეთ რი რა ინ დის~ (white knight) ძებ ნა იმ მიზ ნით, რა თა აი ცი ლოს შთან-
თქმის არა ხელ საყ რე ლი ვა რი ან ტი [4, გვ. 415].

აქ ცი ო ნე რე ბის წი ნა შე, რო გორც წე სი, შემ დე გი ამო ცა ნე ბი ა: 1) აქ ცი ო ნე რულ 
სა ზო გა დო ე ბა ზე კონ ტრო ლის გა ი ა ფე ბა; 2) იმ უფ ლე ბე ბის და კარ გვის თა ვი დან 
აცი ლე ბა, რო მელ საც მათ ანი ჭებს აქ ცი ა თა პა კე ტი; 3) აქ ცი ე ბის და მა ტე ბი თი რა ო-
დე ნო ბის შე ძე ნა; 4) აქ ცი ე ბის პა კე ტის სწრა ფი გა ყიდ ვის შე საძ ლებ ლო ბა არ სე ბი თი 
და ნა კარ გე ბის გა რე შე.

აქ ცი ო ნე რულ სა ზო გა დო ე ბა ზე კონ ტრო ლის პრო ცე დუ რის გა ი ა ფე ბა მი იღ წე ვა:
 აქ ცი ე ბის პა კე ტის შე მად გენ ლო ბის ოპ ტი მი ზა ცი ით;
 აქ ცი ა თა პა კე ტის გი რა ო თი ნა სეს ხე ბი სახ სრე ბის მო ზიდ ვის ტექ ნო ლო გი ის 

შე მუ შა ვე ბით;
 შვი ლო ბი ლი კომ პა ნი ე ბის აქ ცი ა თა უსაფ რთხო გავ რცე ლე ბის ტექ ნო ლო გი-

ის რე ა ლი ზა ცი ით და მის შემ დგომ მოძ რა ო ბა ზე კონ ტრო ლით სა ფონ დო ბა ზარ ზე.
სა ინ ვეს ტი ციო კა პი ტა ლის მო ბი ლი ზე ბი სას სა წარ მო ზე კონ ტრო ლის შე ნარ-

ჩუ ნე ბი სათ ვის შე საძ ლე ბე ლი ა: 1) აქ ცი ო ნერ თა რე ეს ტრის მდგო მა რე ო ბის მო ნი ტო-
რინ გი. აქ ცი ე ბის არა მე გობ რუ ლი შეს ყიდ ვის ნიშ ნე ბის გა მოვ ლე ნა სა სი ცოცხ ლოდ 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია და მო ითხ ოვს კვა ლი ფი ცი უ რი და შრო მა ტე ვა დი ანა ლი ტი კუ რი 
სა მუ შა ოს ჩა ტა რე ბას. თუ დრო გაშ ვე ბუ ლია და პრო ცე სე ბი ცხა დი ხდე ბა, ხში რად 
სა პა სუ ხო ზო მე ბის მი ღე ბა არა ე ფექ ტი ა ნი ა, ცვლი ლე ბე ბი კი შე უქ ცე ვა დი; 2) აქ ცი ე-
ბის სა კურ სო ღი რე ბუ ლე ბის ზრდა სა ფონ დო ბა ზარ ზე, ამი სათ ვის მი ზან შე წო ნი ლია 
სა ფონ დო ბაზ რის პრო ფე სი ო ნა ლი მო ნა წი ლე ე ბის მომ სა ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბა. ამას-
თან, ყვე ლა ზე ეფექ ტი ა ნია რამ დე ნი მე საბ რო კე რო კომ პა ნი ის კო ორ დი ნი რე ბუ ლი 
მუ შა ო ბა; 3) აქ ცი ებ ზე და ხუ რუ ლი ხელ მო წე რა.

იმა ზე, თუ რო გორ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს მი ი ღებს აქ ცი ო ნერ თა სა ერ თო კრე ბა 
და ვინ გა ა ტა რებს მას ცხოვ რე ბა ში, არის და მო კი დე ბუ ლი ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის მიმ-
ზიდ ვე ლო ბა, მი სი სა კურ სო ღი რე ბუ ლე ბა. ამი ტომ ხერ ხე ბი, რომ ლი თაც ინ სტი ტუ-
ცი ო ნა ლურ ინ ვეს ტორს შე უძ ლია მი აღ წი ოს მის თვის სა სურ ვე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბას, ძალ ზე აქ ტუ ა ლუ რი ა. ხმის მი ცე მის პრო ცე დუ რით (ხმე ბის დათ ვლის გან-
სხვა ვე ბუ ლი მე თო დე ბი – შე ფარ დე ბი თი და აბ სო ლუ ტუ რი უმ რავ ლე სო ბის, ყვე ლა-
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ზე უა რეს თა გაცხ რილ ვის, ბორ დეს ან კონ დორ სეს წე სე ბით) შე საძ ლე ბე ლია ბევ რი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ისეთ სა კითხ ებ ზე, რაც ერ თი შე ხედ ვით, 
არც თუ ისე ცხა დი ჩან და.

ინ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ინ ვეს ტო რე ბი შე იძ ლე ბა და ი ყოს კონ სერ ვა ტი ულ, ზო მი-
ერ და რის კი ან (აგ რე სი ულ) ინ ვეს ტო რე ბა ად [5, გვ. 418]. რის კის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, სა ინ ვეს ტი ციო ფონ დე ბის მარ თვის, ინ ვეს ტი ცი ებ ზე მე ნე ჯე რე ბის სტი მუ ლი-
რე ბის ორ გა ნი ზე ბის საქ მი ა ნო ბის შე ფა სე ბი სათ ვის ეფექ ტი ა ნო ბის მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი გა მო ი ყე ნე ბა: Var-პორ ტფე ლის სტრეს -ტეს ტი რე ბის შე დე გე ბი, β კო-
ე ფი ცი ენ ტი, შარ პის კო ე ფი ცი ენ ტი, ჯენ სე ნის ალ ფა, ტრე ი ნო რის ინ დექ სი, ეკო ნო-
მი კუ რი და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა (წარ მო ად გენს „ე კო ნო მი კუ რი მო გე ბის~ მაჩ ვე-
ნე ბელს, რო მე ლიც ბუ ღალ ტრუ ლი მო გე ბი სა გან გან სხვა ვე ბით, რე ა ლურ ბუ ღალ-
ტრულ და ნა ხარ ჯებ თან ერ თად, სა აქ ციო კა პი ტა ლის გა მო ყე ნე ბის ალ ტექ რნა ტი ულ 
და ნა ხარ ჯებ საც ით ვა ლის წი ნებს), EVA – და ბან დე ბულ კა პი ტალ ზე აქ ცი ო ნე რე ბის 
მი ერ მოთხ ოვ ნი ლი დო ნის ზე ვით მი ღე ბუ ლი ფუ ლა დი პრე მია (მე ნე ჯე რე ბის სტი მუ-
ლი რე ბა EVA მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით მე ნეჯ რე ბი სა და აქ ცი ო ნე რე ბის ინ ტე რე სე ბის 
და ახ ლე ო ბის შე საძ ლებ ლო ბას იძ ლე ვა) [6, გვ. 117].

ფა სი ან ქა ღალ დებ ში ინ ვეს ტი ცი ე ბი დან და ნა კარ გე ბის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად 
გა მო ი ყე ნე ბა: სა პორ ტფე ლო სტრა ტე გი ე ბი, რაც ამ ცი რებს რის კებს სა ბაზ რო ტენ-
დენ ცი ე ბის ცვლი ლე ბი სას; რის კე ბის ჰე ჯი რე ბა; მე სა მე მხა რი სა გან გა რან ტი ის მი ღე-
ბა, რომ ის სა კუ თარ თავ ზე აი ღებს პა სუ ხის მგებ ლო ბას რის კის სხვა დას ხვა სა ხე ო ბის 
(საკ რე დი ტო, სა ვა ლუ ტო, ლიკ ვი დო ბის და ა.შ.) დად გო მი სას; სა ინ ვეს ტი ციო რის კე-
ბის დაზ რვე ვის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბა სა დაზღ ვე ვო კომ პა ნი ას თან (ინ-
ვეს ტი ცი ე ბის ძი რი თა დი თან ხის დაზღ ვე ვა და შე მო სავ ლე ბის დაზღ ვე ვა) [7, გვ.250].

დღე ი სათ ვის, სა ფონ დო ბა ზა რი სა ფი ნან სო სფე როს ძი რი თად ეკო ნო მი კურ ინ-
სტი ტუტს წარ მო ად გენს. ერ თი და იმა ვე ფი ნან სურ შუ ა მა ვალს, რო მე ლიც ფი ნან-
სუ რი ბაზ რის სხვა დას ხვა სეგ მენ ტზე მუ შა ობს, შე უძ ლია ერ თდრო უ ლად გა დაჭ რას 
ისე თი ამო ცა ნე ბი, რო გო რი ცა ა: 1) აქ ტი ვე ბის დაყ ვა ნა ინ ვეს ტო რე ბამ დე, რომ ლებ-
მაც ის იყი დეს; 2) ახა ლი აქ ტი ვე ბის წარ მო ე ბა მსეს ხე ბელ თა მოთხ ოვ ნის დაკ მა ყო-
ფი ლე ბის მიზ ნით; 3) წე სე ბის შე მუ შა ვე ბა ბა ზარ ზე ოპე რა ცი ე ბი სათ ვის, რა თა მო ნა-
წი ლე ებს გა უ ად ვილ დეთ ვაჭ რო ბა. აშ შ-ის ზო გი ერ თი სა ინ ვეს ტი ციო კომ პა ნია მარ-
თავს რო გორც კლი ენ ტე ბის სა პორ ტფე ლო ინ ვეს ტი ცი ებს, ასე ვე, კორ პო რა ცი ულ 
ფი ნან სებს; ახორ ცი ე ლებს გა რი გე ბა თა ორ გა ნი ზე ბას; ეხ მა რე ბა პირ ვე ლად ბა ზარ ზე 
ახა ლი აქ ცი ე ბის გა მოშ ვე ბა თა გან თავ სე ბა ში, ეწე ვა სა კონ სალ ტინ გო მომ სა ხუ რე ბას. 
ამას თა ნა ვე, მათ შე უძ ლი ათ გა მო ვიდ ნენ მარ კეტ -მე ი კე რე ბის როლ ში, დე ბენ რა გა-
რი გე ბებს თა ვი სი სა ხე ლით და სა კუ თა რი ხარ ჯით.

გა მო დი ან რა ასეთ გან სხვა ვე ბულ იპოს ტას ში, ზოგ ჯერ წი ნა აღ მდე გობ რივ შიც 
კი, ფი ნან სუ რი ინ სტი ტუ ტე ბი ხში რად აწყ დე ბი ან ინ ტე რეს თა კონ ფლიქტს. ამის შე-
დე გი ა, რო გორც ხე ლოვ ნუ რი ბა რი ე რე ბის შექ მნა ერ თი კომ პა ნი ის ცალ კე ულ ქვე და-
ნა ყო ფებს შო რის (ბო როტ გან ზრახ ვა თა თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად), ასე ვე, ძა ლის ხმე-
ვის კონ ცენ ტრი რე ბა ფი ნან სუ რი ბაზ რის ცალ კე ულ სეგ მენ ტებ ზე მუ შა ო ბა ზე. 
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ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტი, კერ ძოდ, მო ტი ვა ცია მნიშ ვნე ლო-
ვან როლს თა მა შობს ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბის მიღ წე ვა ში. შე-
სა ბა მი სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო უწყ ე ბებ ში და საქ მე ბულ მა 
მე ნე ჯე რებ მა ყუ რადღ ე ბით შე ის წავ ლონ და გა ა ნა ლი ზონ არ სე ბუ ლი გა რე მო 
და შემ დეგ უზ რუნ ველ ყონ თა ნამ შრომ ლებ ში მო ტი ვა ცი ის გაზ რდა, რაც პირ-
და პირ პრო ცორ ცი უ ლად აი სა ხე ბა თა ნამ შრო მელ თა საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო-
ბა ზე. 

ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის მი ზა ნია წარ მო ა ჩი ნოს თა ნამ შრო მელ თა ძი რი თა-
დი დე მო ტი ვა ტო რე ბი, რო მელ თა აღ მოფ ხვრა აუ ცი ლე ბე ლია ქვე ყა ნა ში ადა-
მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტის ეფექ ტი ა ნი ფუნ ქცი ო ნი რე ბის თვის, რაც 
სა ბო ლოო ან გა რი შით, ხელს შე უწყ ობს არ სე ბუ ლი გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბას. 
აღ ნიშ ნუ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით, კვლე ვის რა ო დე ნობ რი ვი მე თო დის 
გა მო ყე ნე ბით ჩა ტარ და სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო უწყ ე ბე ბი დან 449 მე სა მე და 
მე ოთხე რან გის უფ რო სი და უმ ცრო სი სპე ცი ა ლის ტე ბის გა მო კითხ ვა.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტი; სა ჯა რო მო-
ხე ლე; მო ტი ვა ცი ა; დე მო ტი ვა ტო რი.

ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტი და, კერ ძოდ – მო ტი ვა ცი ა, მნიშ ვნე ლო-
ვან როლს ას რუ ლებს ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბა ში. მას ზე ბუ ნებ რი ვი ა, 
მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას ახ დენს გლო ბა ლი ზა ცი ა, ტექ ნო ლო გი ე ბი, დე მოგ რა ფი უ ლი 
ცვლი ლე ბე ბი და ეკო ნო მი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბი [1,გვ.2]. ვი ნა ი დან ნე ბის მი ე რი ორ გა-
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ნი ზა ცი ის წარ მა ტე ბის აუ ცი ლე ბე ლი პი რო ბაა მო ტი ვი რე ბუ ლი თა ნამ შრო მე ლი და 
მის ინ დი ვი დუ ა ლურ მო ტი ვა ცი ა ზე სხვა დას ხვა ფაქ ტო რი ზე მოქ მე დებს [3,გვ.340], 
მი ზან შე წო ნი ლი ა, სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო უწყ ე ბებ ში და საქ მე ბულ მა მე ნე ჯე რებ მა, 
სხვა დას ხვა სა ხის სა მუ შა ოს მა ღა ლი ხა რის ხის შეს რუ ლე ბის მიზ ნით, თა ნამ შრომ-
ლებ ში გარ კვე უ ლი სა ხის მო ტი ვა ცია უზ რუნ ველ ყონ. შე სა ბა მი სად, ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვის მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო უწყ ე ბებ ში მო სამ სა ხუ რე თა სა მუ შაო გა რე-
მოს გა მოკ ვლე ვა. ვი ნა ი დან ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ის თა ნამ შრომ ლის საქ მი ა ნო ბა 
პირ და პირ პრო პორ ცი უ ლად აი სა ხე ბა მის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს ხა რის ხზე. 
კვლე ვა ასე ვე წარ მო ა ჩენს უარ ყო ფით მხა რე ებს, რო მელ თა აღ მოფ ხვრა აუ ცი ლე-
ბე ლია ქვე ყა ნა ში სრულ ყო ფი ლი ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტის ეფექ ტი ა ნი 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბის თვის. კვლე ვი სათ ვის გა მო ვი ყე ნეთ რა ო დე ნობ რი ვი მე თო დი და სა-
ქარ თვე ლოს სა ჯა რო უწყ ე ბე ბი დან 449 მე სა მე და მე ოთხე რან გის უფ რო სი და უმ-
ცრო სი სპე ცი ა ლის ტე ბი გა მო ი კითხა (იხ, სი ა). 

1. სა ქარ თვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტრო,
2. სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო,
3. სა ქარ თვე ლოს ენერ გე ტი კის სა მი ნის ტრო,
4. სა ქარ თვე ლოს სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტრო,
5. სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი ნის ტრო,
6. სა ქარ თვე ლოს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და ინ ფრას ტრუქ ტუ რის სა მი-

ნის ტრო,
7. სა ქარ თვე ლოს ფი ნან სთა სა მი ნის ტრო,
8. სა ქარ თვე ლოს სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის სა მი ნის ტრო,
9. სა ქარ თვე ლოს თავ დაც ვის სა მი ნის ტრო,
10. სა ქარ თვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტრო,
11. სა ქარ თვე ლოს კულ ტუ რი სა და ძეგ ლთა დაც ვის სა მი ნის ტრო,
12. სა ქარ თვე ლოს სპორ ტი სა და ახალ გაზ რდო ბის საქ მე თა სა მი ნის ტრო,
13. სა ქარ თვე ლოს პრო კუ რა ტუ რა,
14. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი,
15. ქ. თბი ლი სის მე რი ა.
კვლე ვა ში ქა ლე ბის 67%-მა და მა მა კა ცე ბის 33%-მა მი ი ღო მო ნა წი ლე ო ბა. ამას-

თან, კვლე ვა ში მო ნა წი ლე 60% 31-40 წლის, 27% – 41-50 წლის, 10% – 51 წელს 
გა და ცი ლე ბუ ლი და 3% – 20-30 წლის რეს პონ დენ ტი ა.

კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, გა მო კითხ უ ლი სა მი ნის ტრო ე ბის 449 მო ხე ლე-
დან, 46%-ს აქვს მი ნი ჭე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს მა გის ტრის და 41%-ს ბა კა ლავ რის ხა-
რის ხი. ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ძა ლი ან მცი რეა მო ხე ლე ე ბი, რო მელ თაც უცხ ო ეთ ში 
აქვთ მი ღე ბუ ლი უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბა. ამას თან, სა მეც ნი ე რო ხა რის ხის მა ძი ე ბე ლი 
მო ხე ლე ე ბის რიცხ ვი მხო ლოდ 4%-ია (იხ, დი აგ რა მა 1).
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დი აგ რა მა 1. რეს პონ დენ ტე ბის გა ნათ ლე ბა 

ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გად, სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო უწყ ე ბებ ში თა ნამ-
შრომ ლე ბის სა შუ ა ლო მო ტი ვა ცი ის დო ნე 4.6 ქუ ლით გა ნი საზღ ვრა. გა მო კითხ ულ 
მო ხე ლე თა და ახ ლო ე ბით 23.4%-მა უწყ ე ბებ ში მო ტი ვა ცი ის დო ნე შე ა ფა სა, რო გორც 
და ბა ლი. რეს პონ დენ ტთა 21.6%-მა სა შუ ა ლოდ, ხო ლო დარ ჩე ნილ მა 55%-მა კი – 
რო გორც მა ღა ლი (იხ, დი აგ რა მა 2).

დი აგ რა მა 2. რეს პონ დენ ტი ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ა ში მუ შა ო ბის მო ტი ვა ცი ის დო ნე

კვლე ვა ში მო ნა წი ლე სა ჯა რო მო ხე ლე თა 45%-ს მი აჩ ნი ა, რომ ორ გა ნი ზა ცი ა ში 
თა ნა მედ რო ვე- ლი ბე რა ლუ რი გა რე მო ა, 34%-ს აღ ნიშ ნულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის და ფიქ-
სი რე ბა უჭირს და მხო ლოდ 21%-ს მი აჩ ნი ა, რომ მათ ორ გა ნი ზა ცი ა ში ტრა დი ცი უ-
ლი- ბი უ როკ რა ტი უ ლი მმარ თვე ლო ბა ა.

კვლე ვის ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ნა წილს წარ მო ად გენს მას ლო უს იე რარ ქი უ-
ლი მოთხ ოვ ნი ლე ბა თა პი რა მი დის სა ფუძ ველ ზე რეს პონ დენ ტთა მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის 
გა მოკ ვლე ვა და მა თი პრი ო რი ტე ტე ბის მი ხედ ვით და ლა გე ბა. მო ნა ცემ თა ანა ლი ზის 
თა ნახ მად, მო ხე ლე თა 58.8%-სთვის უპირ ვე ლე სი მოთხ ოვ ნი ლე ბა თვით რე ა ლი ზა-
ცი ა ა, ხო ლო შემ დეგ ფი ზი ო ლო გი უ რი მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბი, უსაფ რთხო ე ბა ზე და და-
ცუ ლო ბა ზე მოთხ ოვ ნი ლე ბა, აღი ა რე ბა სა და და ფა სე ბა ზე მოთხ ოვ ნი ლე ბა და სო ცი-
ა ლუ რი მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბი (იხ, დი აგ რა მა 3).

ბაკალავრი (საქართველო)

ბაკალავრი (უცხოეთი)

მაგისტრი (საქართველო)

მაგისტრი (უცხოეთი)

სამეცნიერო ხარისხი (დოქტორი და ა.შ.)
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დი აგ რა მა 3. მოთხ ოვ ნი ლე ბე ბის პრი ო რი ტე ტე ბის მი ხედ ვით და ლა გე ბა 

კითხ ვა ზე – სა მარ თლი ა ნია თუ არა რეს პონ დენ ტის მი ერ და ხარ ჯუ ლი ძა ლის-
ხმე ვა და მი ღე ბუ ლი ანაზღ ა უ რე ბა ანა ლო გი ურ სი ტუ ა ცი ა ში მო მუ შა ვე ადა მი ა ნებ-
თან მი მარ თე ბით მო ხე ლე თა 33% მი იჩ ნევს, რომ სა მარ თლი ა ნი ა, 40% აღ ნიშ ნულს 
არ ეთან ხმე ბა და რეს პონ დენ ტთა 27%-ს უჭირს პა სუ ხის გა ცე მა. ამას თან, მო ნა ცემ-
თა ანა ლი ზის თა ნახ მად, მო ხე ლე ე ბის და ახ ლო ე ბით 60% უკ მა ყო ფი ლოა მი ღე ბუ ლი 
ხელ ფა სით, 27%-ს აღ ნიშ ნულ სა კითხ ზე მო საზ რე ბის და ფიქ სი რე ბა უჭირს და რეს-
პონ დენ ტთა მცი რე ნა წი ლი (13%) კმა ყო ფი ლია მი ღე ბუ ლი სარ გო თი.

რო გორც კვლე ვის შე დე გად გა მოვ ლინ და, რეს პონ დენ ტთა 74% უკ მა ყო ფი ლოა 
ორ გა ნი ზა ცი ა ში წინ სვლის შე საძ ლებ ლო ბით, კმა ყო ფი ლია მხო ლოდ 26%.

კითხ ვა ზე – რამ დე ნად ხში რად უფიქ რი ათ სამ სა ხუ რის მი ტო ვე ბა, ირ კვე ვა, 
რომ რეს პონ დენ ტთა მხო ლოდ 21%-ს არას დროს არ უფიქ რია და კა ვე ბუ ლი თა ნამ-
დე ბო ბის მი ტო ვე ბა, 42%-ს – იშ ვი ა თად, 27%-ს – ხში რად და მხო ლოდ 10%-ს ყო-
ველ დღი უ რად უფიქ რია სამ სა ხუ რის მი ტო ვე ბა. სამ სა ხუ რის მი ტო ვე ბის ძი რი თად 
მი ზე ზე ბად თვით რე ა ლი ზა ცი ის სურ ვი ლი, ორ გა ნი ზა ცი ა ში არ სე ბუ ლი ბი უ როკ რა-
ტი ა, და ბა ლი ხელ ფა სი და სა მუ შაო გრა ფი კი სა ხელ დე ბა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ გა მო-
კითხ უ ლი მა მა კა ცე ბის 69%-ი სა და ქა ლე ბის 58.5%-ის თვის სამ სა ხუ რის შეც ვლის 
მთა ვა რი მი ზე ზი უწყ ე ბებ ში არ სე ბუ ლი ბი უ როკ რა ტი ა ა. ამას თან, სამ სა ხუ რის შეც-
ვლის /მი ტო ვე ბის ძი რი თად მი ზე ზად არ სე ბულ სა მუ შაო გრა ფიკს 20-30 წლის გა მო-
კითხ უ ლი ყვე ლა რეს პონ დენ ტი, 41-50 წლის 42.3% და 51 წელს გა და ცი ლე ბუ ლი 
მო ხე ლე ე ბის 57.1% ასა ხე ლებს.

ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის თა ნახ მად, რეს პონ დენ ტთა 15.8-ს% არა სო დეს, 50.8-
ს% – იშ ვი ა თად, 33%-ს – ხში რად მი უ ღია მო ნა წი ლე ო ბა, ხო ლო 0.4%-ს ყო ველ დღე 
იღებს მო ნა წი ლე ო ბას ორ გა ნი ზა ცი ის მი ერ შე მო თა ვა ზე ბულ სხვა დას ხვა სას წავ-
ლო- ტრე ნინგ პროგ რა მებ ში. გარ და ამი სა, დად გინ და, რომ გა მო კითხ ულ სა ჯა რო 
მო ხე ლე თა 47.4% და მო უ კი დებ ლად იშ ვი ა თად მო ი ძი ებს ინ ფორ მა ცი ას სას წავ ლო- 
ტრე ნინგ პროგ რა მებ სა და კონ ფე რენ ცი ებ თან და კავ ში რე ბით. ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ რეს პონ დენ ტთა 28.7% ხში რად და 2% ყო ველ დღე იძი ებს ხსე ნე ბულ სა კითხ ზე 

ფიზიოლოგიური მოთხოვნილებები

უსაფრთხოებასა და დაცულობაზე მოთხოვნილება

სოციალური მოთხოვნილებები

აღიარებასა და დაფასებაზე მოთხოვნილება

თვითრეალიზაცია
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ინ ფორ მა ცი ას. ანა ლიზ მა ასე ვე ცხად ყო, რომ მო ხე ლე თა 21.8% და მო უ კი დებ ლად 
არა სო დეს არ ახ დენს სას წავ ლო- ტრე ნინგ პროგ რა მებ თან და კავ ში რე ბით ინ ფორ მა-
ცი ის მო ძი ე ბას.

კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად, რეს პონ დენ ტთა 40.3% სრუ ლი ად და 26.1% 
ნა წი ლობ რივ ეთან ხმე ბა ხელ მძღვა ნე ლო ბა სა და და საქ მე ბუ ლებს შო რის კარ გი კო-
მუ ნი კა ცი ის არ სე ბო ბას. აღ ნიშ ნულ სა კითხს გა მო კითხ ულ თა 1.6% სა ერ თოდ და 
11.6% ნა წი ლობ რივ არ ეთან ხმე ბა. ამას თან, რეს პონ დენ ტთა 20.5%-მა ნე იტ რა ლუ-
რი პო ზი ცია და ა ფიქ სი რა. გარ და ამი სა, გა მო კითხ ულ მო ხე ლე თა 78%-ს სრუ ლი ად 
და 17.6%-ს ნა წი ლობ რივ აქვთ თა ნამ შრომ ლებ თან კარ გი ურ თი ერ თო ბე ბი. მნიშ-
ვნე ლო ვა ნია აღი ნიშ ნოს, რომ პრო ცენ ტუ ლად ძა ლი ან მცი რეა იმ ადა მი ან თა რიცხ ვი, 
რომ ლებ საც ნე იტ რა ლუ რი პო ზი ცია და /ან სა ერ თოდ -ნა წი ლობ რივ არ აქვს კარ გი 
ურ თი ერ თო ბე ბი თა ნამ შრომ ლებ თან (იხ, დიაგრამა 4). 

დიაგრამა 4. ურთიერთობა თანამშრომლებთან

კითხ ვა ზე – ხელ მძღვა ნე ლო ბა სა მარ თლი ა ნად აფა სებ და თუ არა თა ნამ შრომ-
ლე ბის მი ერ შეს რუ ლე ბულ სა მუ შა ოს, რეს პონ დენ ტთა 27.8% სრუ ლი ად და 19.2% 
ნა წი ლობ რივ და ე თან ხმა, 27.6%-მა ნე იტ რა ლუ რი პო ზი ცია და ი ჭი რა, ხო ლო რეს-
პონ დენ ტე ბის 20.7% ნა წი ლობ რივ და 4.7% სა ერ თოდ არ და ე თან ხმა.

რო გორც ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ გვიჩ ვე ნა, თა ნამ შრომ ლე ბის 43.9% იშ ვი ა თად 
და 41% არა სო დეს არ იღებს მო ნა წი ლე ობს ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პო ლი კი ტი კის ფორ-
მუ ლი რე ბის და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში. ამას თან, თა ნამ შრო მელ თა 
მცი რე რა ო დე ნო ბა, 14% ხში რად და 1.1% ყო ველ დღეა ჩარ თუ ლი უწყ ე ბე ბის სტრა-
ტე გი ე ბის შე მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში. რო გორც ირ კვე ვა, თა ნამ შრომ ლე ბის 57.7% იშ-
ვი ა თად, 27.4% – ხში რად, 13.1% – არა სო დეს და რეს პონ დენ ტე ბის მხო ლოდ 1.8% 
ყო ველ დღი უ რი რე ჟი მით სთა ვა ზობს მე ნე ჯე რებს ახალ იდე ებს (იხ, დი აგ რა მა 5).

დიაგრამა 5. ორგანიზაციული პოლიკიტიკის ფორმულირების და გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში მონაწილეობა

 

არასოდეს იშვიათად ხშირად ყოველდღე

საერთოდ არ 
ვეთანხმები

ნაწილობრივ არ 
ვეთანხმები

ნეიტრალური ნაწილობრივ 
ვეთანხმები

სრულიად 
ვეთანხმები
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კითხ ვა ზე – ხელ მძღვა ნე ლო ბის მე ნეჯ მენ ტის სტი ლი სა ჭი რო ებს თუ არა გა უმ-
ჯო ბე სე ბას, რეს პონ დენ ტე ბის 41.9% სრუ ლი ად და 26.3% ნა წი ლობ რივ და ე თან ხმა, 
13.6%-მა კი ნე იტ რა ლუ რი პო ზი ცია და ი კა ვა. მო ხე ლე თა მხო ლოდ 11.4% ნა წი ლობ-
რივ და 6.9% სა ერ თოდ არ და ე თან ხმა უწყ ე ბებ ში მე ნეჯ მენ ტის სტი ლის გა უმ ჯო ბე-
სე ბის სა ჭი რო ე ბას. 

კვლე ვა მიზ ნად ისა ხავ და გა ერ კვია სა ჯა რო სამ სა ხურ ში იმა ვე სა მუ შა ოს შეს-
რუ ლე ბა ნაკ ლე ბი თა ნამ შრომ ლი თაც იქ ნე ბო და თუ არა შე საძ ლე ბე ლი, რა ზეც მო-
ხე ლე თა 29.6% სა ერ თოდ და 10.7% ნა წი ლობ რივ არ და ე თან ხმა. რეს პონ დენ ტთა 
15.1%-მა ნე იტ რა ლუ რი პო ზი ცია და ი კა ვა. მო ხე ლე თა 20% – ნა წი ლობ რივ და 
24.5% – სრუ ლი ად და ე თან ხმა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში კად რე ბის შემ ცი რე ბის სა ჭი რო-
ე ბას.

სა ჯა რო უწყ ე ბებ ში პატ რი ო ტიზ მის გრძნო ბის მნიშ ვნე ლო ბა ზე რეს პონ დენ ტთა 
49.2% სრუ ლი ად და 17.6% ნა წი ლობ რივ და ე თან ხმა. ამას თან, 16.9%-მა ნე იტ რა-
ლუ რი პო ზი ცია და ა ფიქ სი რა. გა მო კითხ ულ მო ხე ლე თა 10.5% – ნა წი ლობ რივ და 
5.8% – სა ერ თოდ არ და ე თან ხმა სა ჯა რო უწყ ე ბებ ში მუ შა ო ბი სას პატ რი ო ტიზ მის 
გრძნო ბის მნიშ ვნე ლო ბას. 

რეს პონ დენ ტთა 44.1% ამ ჟა მინ დე ლი სა მუ შაო გრა ფი კით კმა ყო ფი ლი ა, 20.7% 
– არა, ხო ლო 35.2% – მეტ -ნაკ ლე ბად. გა მო კითხ ულ მო ხე ლე თა 49.2%-ს იშ ვი ა თად,
36.7%-ს ხში რად, 10.7%-ს არა სო დეს და 3.3%-ს ყო ველ დღე უწევს ზე გა ნაკ ვე თუ რი 
მუ შა ო ბა. რო გორც ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვი დან ვლინ დე ბა, გა მო კითხ ულ მო ხე ლე თა 
63%-ს არა სო დეს, 26.9%-ს – იშ ვი ა თად, 8.5%-ს – ხში რად და 1.5%-ს – ყო ველ დღე 
იღებს ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შა ო ბის მა ტე რი ა ლუ რი და /ან არა მა ტე რი ა ლუ რი წა ხა ლი-
სე ბას. ამას თან, რეს პონ დენ ტე ბის 90%-ს მი აჩ ნი ა, რომ მა ტე რი ა ლუ რი და /ან არა მა-
ტე რი ა ლუ რი წა ხა ლი სე ბა ხელს უწყ ობს მა თი საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბას.

რეს პონ დენ ტე ბი სა ჯა რო უწყ ე ბებ ში მუ შა ო ბი სას ძი რი თად უნარ -ჩვე ვე ბად 
პრო ფე სი ო ნა ლიზმს (28.7%), პა სუ ხის მგებ ლო ბის გრძნო ბას (27.5%), კო მუ ნი კა ცი ის 
(16.4%) და გუნ დუ რი მუ შა ო ბის უნარს (13.9%), შრო მის მოყ ვა რე ო ბას (7.4%), გავ-
ლე ნი ან ნაც ნო ბებს (3.1%), პატ რი ო ტიზმს (1.9%), ლო გი კუ რი აზ როვ ნე ბის (0.9%) 
და სტრე სულ სი ტუ ა ცი ა ში მუ შა ო ბის უნარს (0.3%) ასა ხე ლე ბენ.

გა მო კითხ ულ სპე ცი ა ლის ტთა 44.1% თა ვი ანთ უწყ ე ბებ ში ძი რი თად დე მო ტი ვა-
ტო რად ორ გა ნი ზა ცი ის პო ლი ტი კას, 21.4% – და ბალ ხელ ფასს, 2.2% – არა ეფ ქტი-
ა ნი კო მუ ნი კა ცი ას, 2.2% – ყო ვე ლი ვე ხსე ნე ბულს და 1.1% ძი რი თად დე მო ტი ვა ტო-
რე ბად ბი უ როკ რა ტი ას, ნე პო ტიზმს, არას ტა ბი ლუ რო ბის შეგ რძნე ბას, გამ ჭირ ვა ლე-
ო ბას, ერ თფე როვ ნე ბას, უსა მარ თლო ბა სა და შრო მის და უ ფა სებ ლო ბას ასა ხე ლებს. 
რეს პონ დენ ტთა 29% კი თვლის, რომ კითხ ვარ ში წარ მოდ გე ნი ლი დე მო ტი ვა ტო რე-
ბი, რო გო რი ცაა ავ ტო ნო მი ი სა და მრა ვალ ფე როვ ნე ბის ნაკ ლე ბო ბა, და ბა ლი ხელ ფა-
სი, ორ გა ნი ზა ცი ის პო ლი ტი კა და არა ე ფექ ტი ა ნი კო მუ ნი კა ცია მათ უწყ ე ბებ ში, არ-
ცერ თი არ არის მთა ვა რი დე მო ტი ვა ტო რი (იხ, დი აგ რა მა 6). 
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დიაგრამა 6. ორგანიზაციაში არსებული ძირითადი დემოტივატორები  

კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე დად გინ და, რომ მე ნე ჯე რე ბი ორ გა ნი ზა ცი ა ში თა ნამ-
შრომ ლე ბის მო ტი ვა ცი ის ამაღ ლე ბას ხელ მძღვა ნე ლის მი ერ და დე ბი თი შე ფა სე ბით, 
მა ტე რი ა ლუ რი წა ხა ლი სე ბით, წინ სვლის შე საძ ლებ ლო ბით, სა ინ ტე რე სო გა მომ წვე ვი 
საქ მით, ხელ მძღვა ნე ლო ბას თან კო მუ ნი კა ცი ით, სტა ბი ლუ რი სამ სა ხუ რით, არა მა ტე-
რი ა ლუ რი წა ხა ლი სე ბით, ორ გა ნი ზა ცი ის სტრა ტე გი ე ბის და სახ ვა ში მო ნა წი ლე ო ბით 
და სას წავ ლო პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლე ო ბით ახ დე ნენ. რეს პონ დენ ტე ბის 11.5% კი 
მი იჩ ნევს, რომ ორ გა ნი ზა ცი ა ში თა ნამ შრო მელ თა წა ხა ლი სე ბის სის ტე მე ბის გა მო ყე-
ნე ბა არ ხდე ბა (იხ, დი აგ რა მა 7).

დიაგრამა 7. ორგანიზაციაში თანამშრომელთა წახალისების გზები 

 * * * 
სა ხელ მწი ფო სათ ვის ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხს უწყ ე ბებ ში და-

საქ მე ბუ ლებ ზე ზრუნ ვა უნ და წარ მო ად გენ დეს. მი უ ხე და ვად სა ქარ თვე ლოს მნიშ ვნე-
ლო ვა ნი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯე ბი სა და მიღ წე უ ლი სა ერ თა შო რი სო პროგ რე სი სა, 
სა ჯა რო მო ხე ლე ებ თან ურ თი ერ თო ბა კვლავ რჩე ბა ერ თ-ერთ მთა ვარ გა მოწ ვე ვად. 

ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის ანა ლი ზის მი ხედ ვით, სა ქარ თვე ლოს სა ჯა რო 
უწყ ე ბებ ში თა ნამ შრო მელ თა მო ტი ვა ცია სა შუ ა ლო ზე მა ღა ლი ა. ამას თან, მას ლო უს 
იე რარ ქი უ ლი მოთხ ოვ ნი ლე ბა თა პი რა მი დის თა ნახ მად [2,გვ.67], მო ხე ლე თა უპირ-
ვე ლე სი მოთხ ოვ ნი ლე ბა თვით რე ა ლი ზა ცი ა ა. რეს პონ დენ ტე ბის დი დი ნა წი ლი უკ მა-
ყო ფი ლოა ორ გა ნი ზა ცი ა ში წინ სვლის შე საძ ლებ ლო ბით და არ სე ბუ ლი ხელ ფა სით. 

დაბალი 
ხელფასი

ორგანიზაციული 
პოლიტიკა

არაეფექტური
კომუნიკაცია

ყველაფერი არერთი სხვა

არ იყენებს

სტრატეგიების დასახვაში მონაწილეობა

კომუნიკაცია ხელმძღვანელობასთან

საინტერესო და გამომწვევი საქმე

ხელმძღვანელობის მიერ დადებითი შეფასება

მატერიალური წახალისება
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გარ და ამი სა, იშ ვი ა თად ხდე ბა ხელ მძღვა ნე ლო ბის მი ერ თა ნამ შრომ ლე ბის სას წავ-
ლო- ტრე ნინგ პროგ რა მებ ში ჩარ თვა. ამას თან, და მო უ კი დე ბე ლი გზით სპე ცი ა ლის-
ტე ბი იშ ვი ა თად ახ დე ნენ სას წავ ლო- ტრე ნინგ პროგ რა მის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
მო ძი ე ბას. რეს პონ დენ ტთა უმე ტე სო ბა ჩარ თუ ლი არ არის ორ გა ნი ზა ცი ის სტრა ტე-
გი ე ბის ფორ მუ ლი რე ბის და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში და ცო ტაა თა-
ნამ შრომ ლე ბი, რომ ლე ბიც ხელ მძღვა ნე ლო ბას ახალ იდე ებს ხში რად ან სა ერ თოდ 
სთა ვა ზობს. კვლე ვის შე დე გე ბის თა ნახ მად, ორ გა ნი ზა ცი ებ ში და რე გუ ლი რე ბუ ლია 
სა მუ შაო კულ ტუ რა (ხელ მძღვა ნე ლო ბა სა და თა ნამ შრომ ლებ თან კარ გი კო მუ ნი კა-
ცია და ურ თი ერ თო ბა). გა მო კითხ ულ მო ხე ლე თა შო რის მცი რეა სპე ცი ა ლის ტე ბი, 
რომ ლე ბიც მი იჩ ნე ვენ, რომ ხელ მძღვა ნე ლო ბა სა მარ თლი ა ნად არ აფა სებს მათ მი-
ერ შეს რუ ლე ბულ სა მუ შა ოს. რეს პონ დენ ტე ბის დი დი ნა წილს მი აჩ ნი ა, რომ სა ჭი როა 
ორ გა ნი ზა ცი ა ში მე ნეჯ მენ ტის სტი ლის გა უმ ჯო ბე სე ბა და და საქ მე ბუ ლი კად რე ბის 
შემ ცი რე ბა. ამას თან, სპე ცი ა ლის ტბის გარ კვე უ ლი ნა წი ლი თვლის, რომ სა ჯა რო 
უწყ ე ბებ ში პატ რი ო ტიზ მის შეგ რძნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი ა. კვლე ვამ ასე ვე 
ცხად ყო, რომ თა ნამ შომ ლე ბი მეტ -ნაკ ლე ბად კმა ყო ფილ ნი იყ ვნენ სა მუ შაო გრა ფი-
კით, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ უწევ დათ ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შა ო ბა, რომ ლის მა ტე-
რი ა ლუ რი და /ან არა მა ტე რი ა ლუ რი წა ხა ლი სე ბა იშ ვი ა თად ხდე ბო და. აღ ნიშ ნულ თან 
ერ თად, რეს პონ დენ ტე ბი ვა რა უ დო ბენ, რომ მა ტე რი ა ლუ რი და /ან არა მა ტე რი ა ლუ რი 
წა ხა ლი სე ბა მა თი საქ მი ა ნო ბის ეფექ ტი ა ნო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხე ლის შემ წყო ბი სა-
შუ ა ლე ბა იქ ნე ბა. მო ნა ცემ თა ანა ლი ზის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, ასე ვე გა მოვ ლინ და 
სამ სა ხუ რის მი ტო ვე ბის ძი რი თად მი ზე ზე ბი: თვით რე ა ლი ზა ცი ის სურ ვი ლი, ორ გა ნი-
ზა ცი ა ში არ სე ბულ ბი უ როკ რა ტი ა, და ბა ლი ხელ ფა სი და სა მუ შაო გრა ფი კი. ამას თან, 
რეს პონ დენ ტებ მა სა ჯა რო უწყ ე ბებ ში მუ შა ო ბის სა ჭი რო უნარ -ჩვე ვე ბად პრო ფე სი ო-
ნა ლიზ მი, პა სუ ხის მგებ ლო ბის გრძნო ბა, კო მუ ნი კა ცი ის და გუნ დუ რი მუ შა ო ბის უნა-
რი, შრო მის მოყ ვა რე ო ბა, გავ ლე ნი ან ნაც ნო ბე ბი, პატ რი ო ტიზ მი, ლო გი კუ რი აზ როვ-
ნე ბის და სტრე სულ სი ტუ ა ცი ა ში მუ შა ო ბის უნა რი და ა სა ხე ლეს. აღ ნი შულ თან ერ-
თად, სპე ცი ა ლის ტებ მა ძი რი თი დე მო ტი ვა ტო რე ბი, რო გო რი ცაა ორ გა ნი ზა ცი ის პო-
ლი ტი კა, და ბა ლი ხელ ფა სი, არა ეფ ქტი ა ნი კო მუ ნი კა ცი ა, ბი უ როკ რა ტი ა, ნე პო ტიზ მი, 
არას ტა ბი ლუ რო ბის შეგ რძნე ბა, გამ ჭირ ვა ლე ო ბა, ერ თფე როვ ნე ბა, უსა მარ თლო ბა 
და შრო მის და უ ფა სებ ლო ბა და ა სა ხე ლეს. კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე ასე ვე დად გინ და, 
რომ მე ნე ჯე რე ბი ორ გა ნი ზა ცი ა ში თა ნამ შრომ ლე ბის მო ტი ვა ცი ის ამაღ ლე ბას ხელ-
მძღვა ნე ლის მი ერ და დე ბი თი შე ფა სე ბით, მა ტე რი ა ლუ რი წა ხა ლი სე ბით, წინ სვლის 
შე საძ ლებ ლო ბით, სა ინ ტე რე სო გა მომ წვე ვი საქ მით, ხელ მძღვა ნე ლო ბას თან კო მუ-
ნი კა ცი ით, სტა ბი ლუ რი სამ სა ხუ რით, ორ გა ნი ზა ცი ის სტრა ტე გი ე ბის და სახ ვა ში და 
სას წავ ლო პროგ რა მებ ში მო ნა წი ლე ო ბით ახ დე ნენ. 

სა კითხ ის აქ ტუ ა ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე, ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის 
სპე ცი ა ლის ტე ბი გათ ვით ცნო ბი ე რე ბულ ნი უნ და იყ ვნენ თა ნა მედ რო ვე ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მე ნეჯ მენ ტის მე თო დე ბის შე საძ ლებ ლო ბა თა ეფექ ტი ან გა მო ყე ნე ბა ში, 
რაც სა ბო ლო ოდ ხელს შე უწყ ობს არ სე ბუ ლი გა რე მოს გა უმ ჯო ბე სე ბას. აღ ნიშ ნუ ლის 
გა სა ხორ ცი ე ლებ ლად სა ჭი როა პრო ცე სე ბის სწო რი შე ფა სე ბა და პი როვ ნე ბე ბის მა-
მოძ რა ვე ბე ლი მო ტი ვე ბის დრო უ ლი გან საზღ ვრა.
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environment and then ensured creation of motivation, which directly refl ects the 
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The aim of the paper is to determine the current situation of the public institutions 
in Georgia. In addition, the research identifi es and examines the factors that infl uence 
employee demotivation. Their elimination is essential for eff ective functioning of human 
resource management in the country, which will eventually facilitate the improvement of 
the existing environment. The work is based on quantitative analysis and the results of 
the research statistically processed based on the survey example of 449 respondents 
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რეგულირება და მისი სრულყოფის ზოგიერთი საკითხი

 გიორგი გაწერელია
 სტუ-ის ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტის 

დოქტორანტი
 gawerelia@mail.ru 

 
 მიკროდაფინანსება დაკავშირებულია მცირე ბიზნესის სუბიექტების 

ფინანსურ მომსახურებასთან და გულისხმობს მათთვის დაფინანსების 
წყაროებზე მარტივად ხელმისაწვდომობას.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობას აკონტროლებს 
საქართველოს ეროვნული ბანკი (სებ-ი) და საჭიროების შემთხვევაში სახავს 
ადეკვატურ ღონისძიებებს. ამ ასპექტით აღნიშნული ორგანიზაციების 
მუშაობა უდავოდ საჭიროებს გარკვეულ კორექტივებს, რომელთა შესახებაც 
სტატიაში გამოთქმულია ზოგიერთი მოსაზრება.

საკვანძო სიტყვები: მიკროდაფინანსება; მიკროსაფინანსო ორგა-
ნიზაცია; საკრედიტო სისტემა; მიკროკრედიტი; საკანონმდებლო ცვლილება; 
საბანკო ზედამხედველობა.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ საქართველოს კანონი მიღებულ 
იქნა 2006 წელს, რის შემდეგ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რეგისტრაცია და 
მათი რეგულირება საქართველოს ეროვნულ ბანკს დაევალა. მანამდე კი, 2003 წელს 
სამოქალაქო კოდექსში გაჩნდა ~სპეციალიზებული მიკროსაფინანსო ფონდის” ცნება, 
რაც გარდამავალი ფორმა იყო დონორების მიერ დაფინანსებულ სუბსიდირებულ 
მიკროსაფინანსო ფონდსა და დღევანდელ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს 
შორის. მაშასადამე, საქართველოში ყველაზე ძველი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია 
დონორების მიერ მხარდაჭერილი პროექტებიდან იღებს სათავეს.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფინანსური შუამავლობის სახეობაა, რო-
მელიც კომერციული ბანკების ალტერნატივას წარმოადგენს. საქართველოში 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობა რეგულირდება საქართველოს 
კანონით – „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ~. ამავე კანონის მუხ-
ლი 3-ის შესაბამისად, „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია არის შეზღუდული 
პასუხისმგებლობის საზოგადოების ან სააქციო საზოგადოების ორგანიზაციულ-
სამართლებრივი ფორმით დაფუძნებული იურიდიული პირი, რომელიც მისი 
განაცხადის საფუძველზე რეგისტრირებულია საქართველოს ეროვნული ბანკის 
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მიერ და ახორციელებს ამ კანონით გათვალისწინებულ საქმიანობას საქართველოს 
ეროვნული ბანკის ზედამხედველობით [1]. 

საქართველოში მოქმედი მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უფლებამოსილია 
განახორციელოს მხოლოდ შემდეგი საქმიანობა: იურიდიული და ფიზიკური 
პირებისათვის მიკროსესხების, მათ შორის, სამომხმარებლო, სალომბარდო, იპო-
თეკური, არაუზრუნველყოფილი, ჯგუფური და სხვა სესხების (კრედიტების) გაცემა; 
ამ მიზნით საკრედიტო საგადახდო ბარათის გამოშვება; ინვესტირება სახელმწიფო 
და საჯარო ფასიან ქაღალდებში; ფულადი გზავნილების განხორციელება; სა-
დაზღვევო აგენტის ფუნქციის შესრულება; მიკროდაკრედიტებასთან დაკავ-
შირებული საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა; სესხების (კრედიტების) მიღება 
რეზიდენტი და არარეზიდენტი იურიდიული და ფიზიკური პირებისაგან; იურიდიული 
პირების საწესდებო კაპიტალის წილების ფლობა, რომელთა ჯამური ოდენობა არ 
უნდა აღემატებოდეს ამ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის საწესდებო კაპიტალის 
15%-ს; აგრეთვე – საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ფი-
ნანსური მომსახურებები და ოპერაციები: ვალუტის გადაცვლა, მიკროლიზინგი, 
ფაქტორინგი, თამასუქების, ობლიგაციების გამოშვება, რეალიზაცია, გამოსყიდვა 
და ამ ფინანსურ მომსახურებებსა და ოპერაციებთან დაკავშირებული სხვა 
ოპერაციები.

 ეროვნული ბანკი ახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად 
შექმნილი იმ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ან სააქციო 
საზოგადოების რეგისტრაციას, რომლის სამართლებრივი ფორმა, საქმიანობის 
სახეობა და საფირმო სახელწოდება შეესაბამება „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების 
შესახებ~ საქართველოს კანონითა და „მეწარმეთა შესახებ~ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებულ მოთხოვნებს [2].

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისათვის სავალდებულოა სამეთვალყურეო 
საბჭოს შექმნა, რომლის მიმართაც გამოყენებული უნდა იქნეს სააქციო საზოგადოების 
სამეთვალყურეო საბჭოს თაობაზე „მეწარმეთა შესახებ~ საქართველოს კანონით 
დადგენილი წესები.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას საქმიანობა გარკვეულწილად შეზღუდული 
აქვს, ასე მაგალითად, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ გაცემული მიკრო-
კრედიტის მაქსიმალური ჯამური ოდენობა ერთ მსესხებელზე არ უნდა აღემატებოდეს 
50 ათას ლარს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის საწესდებო კაპიტალში ფულადი 
შესატანი არ უნდა იყოს 250 000 ლარზე ნაკლები. ამ თანხის ზემოთ წესდებით 
დადგენილი საწესდებო კაპიტალის სრული ოდენობის ფულადი ან/და არაფულადი 
ფორმით შევსება ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მთავრობა, ეროვნულ ბანკთან ერთად, 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რეგულირების გამკაცრებას გეგმავს. კანონ-
პროექტის მიხედვით, ახლადდარეგისტრირების შემთხვევაში განაღდების კაპიტალის 
მოცულობა 1 მლნ ლარამდე იზრდება, ბაზარზე უკვე მოქმედ ორგანიზაციები კი 
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ვალდებული არიან, რომ განაღდების კაპიტალი 1 მლნ ლარამდე ეტაპობრივად 
2019 წლამდე გაზარდონ.

საქართველოს ეროვნული ბანკი აწარმოებს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების 
რეგისტრაციას, რა დროსაც გარკვეულ სტანდარტებს უწესებს კანდიდატ ორ-
გა ნიზაციებს, მათ დამფუძნებლებსა და დირექტორებს. მიკროსაფინანსო ორ-
გა ნიზაციები სებ-ს რეგულარულად აბარებენ ანგარიშს, ხოლო ცენტრალური 
ბანკის საზედამხედველო ჩარჩო მიმართულია მომხმარებელთა უფლებების დაც-
ვის, უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებისა და ტერორიზმის დაფინანსების 
პრევენციისკენ. ეროვნული ბანკი არ ახდენს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების 
სიღრმისეულ რეგულირებას, რასაც ადგილი აქვს კომერციული ბანკების საქმია-
ნობის შემთხვევაში. 

სესხების გარდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები მომხმარებლებს მიკრო-
დაზ ღვევას, ფულადი გზავნილების, საგადასახადო და ვალუტის გადაცვლის მომ-
სახურებას სთავაზობს. მიკროსესხების დიდი ნაწილი მიემართება ბიზნესისა და 
სოფლის მეურნეობის დაკრედიტებისკენ.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ეკრძალებათ მოსახლეობისგან დეპოზიტების 
მოზიდვა. ისინი ასევე მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას, მონაწილეობა მიიღონ 
ეროვნული ბანკის რეფინანსირების აუქციონში, ამიტომ დაფინანსების მთავარ 
წყაროს წარმოადგენს უცხოური სპეციალიზებული ფონდებიდან მიღებული სასესხო 
კაპიტალი და საბანკო კრედიტი. საქართველოში აქტიურია 20-მდე საინვესტიციო 
ფონდი ან კომპანია იშემდეგი ქვეყნებიდან: როგორიცაა აშშ, გერმანია,შვეიცარია, 
ნიდერლანდები, საფრანგეთი, ბელგია. მიკროსაფინანსო ინდუსტრიის მნიშვნელოვან 
მხარდამჭერებს შორისაა ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი 
(EBRD), გერმანული KFW და საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC). ბოლო 
წლებში გაიზარდა აღმოსავლეთ ევროპიდან და ისრაელიდან კერძო ინვესტორების 
მიერ სექტორის დაფინანსება.

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ეკრძალებათ 
დეპოზიტების მოზიდვა, მაგრამ მათ შეუძლიათ თამასუქების გამოშვება, რი-
თაც ისისნი ხელს უწყობენ ქვეყნის ფინანსურ ბაზარზე ამ გზით კაპიტალის 
გადაადგილებას, თუმცა მათ არა აქვთ ფასიანი ქაღალდების საჯარო განთავსების 
უფლება. თუ აღნიშნული ორგანიზაციების დამფინანსებელთა რაოდენობა გადაა-
ჭარბებს დაწესებულ ზღვარს, სებ-ს უჩნდება ჩარევის უფლებამოსილება, რის 
შედეგად ის ამკაცრებს მათი რეგულირების ჩარჩოს. 

თუ საქართველოს ეროვნული ბანკი შემოწმების შედეგად დაადგენს, რომ 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ დაარღვია საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი ნორმები, ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია გააფრთხილოს იგი, 
დააკისროს ფულადი ჯარიმა ან მიიღოს გადაწყვეტილება მიკროსაფინანსო ორ-
განიზაციის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის 
მიერ დადგენილი წესით.

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილების 
მიხედვით, პირს, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი განათლება ან გამოცდილება, 
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მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის დამფუძნებელი ან ადმინისტრატორი ვერ იქნება. 
გარდა ამისა, კანონპროექტის მიხედვით, მკაცრდება წესები მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციების დაფუძნებასთან დაკავშირებით. კერძოდ, პირს ეკრძალება, იყოს 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ადმინისტრატორი, თუ:

- მონაწილეობდა ოპერაციაში, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა კომერციულ 
ბანკს, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებს ან შელახა კომერციული ბანკის ან 
არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების – საკრედიტო კავშირის დეპოზიტართა 
ან სხვა კრედიტორთა უფლებები, ან გამოიწვია კომერციული ბანკის, არასაბანკო 
სადეპოზიტო დაწესებულების – საკრედიტო კავშირის ან სხვა მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციის გადახდისუუნარობა ან გაკოტრება; 

-  არ შეასრულა ფინანსური ვალდებულება რომელიმე კომერციული ბანკის, 
საკრედიტო კავშირის ან სხვა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიმართ;

– ნასამართლევია მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისათვის, 
ტერორიზმის დაფინანსებისათვის ან/და უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციისათვის 
ან სხვა ეკონომიკური დანაშაულისათვის.

კანონპროექტის მიხედვით, საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია 
სამართლებრივი აქტით განსაზღვროს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ადმინის-
ტრატორთა შესაფერისობის კრიტერიუმები.

ამასთან, საქართველოს ეროვნული ბანკი განსაზღვრავს მიკროსესხის წინ-
სწრებით დაფარვის დროს საკომისისო დადგენის პირობებს. „მოკროსაფინანსო 
ორგანიზაციას ეკრძალება მის მიერ გაცემულ მიკროსესხზე მომხმარებელს გადაახ-
დევინოს რეფინანსირების ან საკუთარი სახსრებით დაფარვის შედეგად წინსწრებით 
დაფარვის საკომისიო ან/და პირგასამტეხლო, ან ნებისმიერი სახის საჯარიმო სანქცია, 
რომელიც შინაარსობრივად წარმოადგენს წინსწრებით დაფარვის საკომისიოს ან/და 
პირგასამტეხლოს, რომელიც აღემატება მიკროსესხის გადასახდელი ძირი თანხის 
2%-ს~ [2]. 

ამასთან, 2017 წლის მარტიდან კანონში შევიდა ცვლილება, რის შედეგადაც 
„საქართველოს ეროვნული ბანკი უფლებამოსილია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას 
დაუწესოს მის მიერ გაცემული მიკროსესხების რეფინანსირების ან საკუთარი 
სახსრებით დაფარვის შედეგად წინსწრებით დაფარვის საკომისიოს პირობები და 
ზღვრული ოდენობა.~[3]

კანონმდებლობით კიდევ ერთხელ დაზუსტდა ის, რომ ეროვნულ ბანკს უფლება 
აქვს კომერციული ბანკებისა და საფინანსო სექტორის სხვა წარმომადგენლებისგან 
მოითხოვოს და მიიღოს ნებისმიერი (მათ შორის, კონფიდენციალური) ინფორმაცია 
საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში.

ეროვნულ ბანკს აღნიშნული უფლებამოსილება, მასზე დაკისრებული ფუნ-
ქციე ბის შესრულების მიზნით, ჯერ კიდევ კანონის ცვლილებამდე ჰქონდა ამჯერად, 
კანონის 48-ე და 50-ე მუხლებს დაემატა პუნქტები, რამაც, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 
მხოლოდ დააზუსტა ეროვნული ბანკის აღნიშნული უფლებამოსილება. ვფიქრობთ, 
ამგვარი დაზუსტებით ხაზი გაესვა ეროვნული ბანკის მიერ საფინანსო სექტორის 
უფრო მკაცრი კონტროლის უფლებამოსილებას. 
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გიორგი გაწერელია

ცნობისათვის, „ევროკავშირის ქვეყნებში, სადაც საბანკო სფერო უფრო 
მეტადაა რეგულირებული, ასეთ მკაცრ ზედამხედველობას არ მიმართავენ. 
საფინანსო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობით, პოსტსოციალისტური 
ევროპის (ჩეხეთი, ესტონეთი, სლოვენია, სლოვაკეთი) და &ძველი ევროპის(ფინეთი, 
გერმანია) ქვეყნებში ეროვნულ ბანკებს არ აქვთ საფინანსო ბაზრის ყველა 
მოთამაშისა და კერძო პირებისგან ნებისმიერი (მათ შორის, კონფიდენციალური) 
ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება. უფრო მეტიც, ამგვარი უფლებამოსილება არც 
ევროპის ცენტრალურ ბანკს (ECB) გააჩნია~ [4].

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგისტრირებულმა თითოეულმა 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ უნდა უზრუნველყოს ფინანსური ანგარიშგების 
ეროვნული ბანკისათვის წარდგენა კვარტალური პერიოდულობით, საანგარიშგებო 
პერიოდის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

„უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ~ 
საქართველოს კანონის თანახმად, სები ახორციელებს ფინანსური ინსტიტუტების, 
მათ შორის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ ფულის გათეთრების და 
ტერორიზმის დაფინანსების აღმკვეთი კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების 
ზედამხედველობას. 

დასკვნა

თანამედროვე ეტაპზე საქართველოს ეროვნული ბანკი ამკაცრებს კომერციული 
ბანკისა და სხვა არასაბანკო დაწესებულებებზე რეგულირების ნორმებს. საკანონ-
მდებლო ცვლილებები შეეხო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საწესდებო კაპი-
ტალის სიდიდეს, მიკროსესხების წინსწრებით დაფარვის წესებს, მომხმარებელთა 
უფლებების დაცვის წესებს და სხვ. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ნაწილს 
მიაჩნია, რომ დეპოზიტების მოზიდვის უფლება მნიშვნელოვანია, რადგან ის 
დაფინანსების დამატებითი წყაროა და ასევე მნიშვნელოვანია სადეპოზიტო 
ანგარიშების შეთავაზებით დაბალშემოსავლიან მომხმარებლებში დაზოგვის 
კულტურის სტიმულირება, მაგრამ, ამავე დროს აშკარაა რეგულირების დამატებითი 
ტვირთი, რომელსაც ის მიიღებს სებ-ისგან დეპოზიტების მოზიდვის უფლების 
სანაცვლოდ. მაგრამ იმისათვის, რომ ეროვნულმა ბანკმა დადებითად გადაწყვიტოს 
(პარლამენტის მითითებით) დეპოზიტების მიღების საკითხი, პირველ რიგში 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის უნდა დაწესდეს რეგულირების ნორმები 
(ფინანსური ნორმატივები), რაც უზრუნველყოფს მიკროსაფინანსოების ფინანსურ 
სტაბილურობას და საფინანსო რისკებთან მიმართებით ადეკვატურ მდგრადობას.

მიკროსაფინანსოების რეგულირების ნორმებთან ერთად, ეროვნულმა ბანკ-
მა უნდა იზრუნოს იმაზე, რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობა 
მიმართოს ძირითადად მცირე და საშუალო ბიზნესის (და პრიორიტეტულად 
სოფლის მეურნეობის დარგში) დაფინანსებაზე. ფაქტობრივად, ეს უნდა გახდეს 
აღნიშნული ორგანიზაციების საქმიანობის ძირითადი სფერო (როგორც ეს მთელი 
მსოფლიოს მასშტაბითაა მიღებული).



205

საქართველოს მიკროსაფინანსო  ორგანიზაციების საკანონმდებლო რეგულირება ...

ლიტერატურა:

1.  საქართველოს კანონი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ, 2006 წლის 18 
ივლისი.

2.  მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის 
წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ. საქართველოს ეროვნული ბანკის 
პრეზიდენტის ბრძანება, 2012 წლის 7 თებერვალი.

3.  „მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ~ საქართველოს კანონში ცვლილების 
შეტანის თაობაზე, 2017 წლის 3 ოქტომბერი.

4.  საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო, 2012 წლის 23 იანვარი.

Legislative Regulation of Microfinance Organizations in Georgia and 
some questions of its Perfection

Giorgi Gatserelia
Doctoral Student

Georgian Technical University
  gawerelia@mail.ru 

Microfi nance is related to fi nancial services of small business subjects and 
implies easy access to sources of fi nancing for them. 

Microfi nance organizations are a type of fi nancial mediation, which is an alternative 
to commercial banks. In order to normalize the functioning of market economy, 
microfi nance organizations should be fast, safe, reliable and eff ective organizations.

We consider it necessary to improve the activities of these organizations - the 
National Bank should take care of the microfi nance organizations that will be mainly 
focused on fi nancing small and medium-sized businesses (and priority in agriculture). 
We believe that the loans given by microfi nance organizations should be the maximum 
margin of interest rate and in the monthly deposit there should be considered the 
principal amount of the loan and the interest rate that will improve the loan conditions
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საერთაშორისო აკადემიური სემინარი ბენ-გურიონის უნივერსიტეტის 

(ისრაელი) ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტზე

ნეგევის (ისრაელის სამხრეთი რეგიონი) ბენ-გურიონის უნივერსიტეტის (ბგუ) 
ძირითადი ნაწილი განლაგებულია ქა ლაქ ბეერ შევაში. ბგუ არის ისრაელის ერთ-
ერთი წამყვანი სასწავლო და კვლევითი უნივერსიტეტი და ლიდერობს მსოფლიოს 
უნივერსიტეტებს შორის მეცნიერების სხვადასხვა სფეროში. უნივერსიტეტში 
სწავლობს 20 000-ზე მეტი სტუდენტი. უნივერსიტეტის ერთ-ერთი მოწინავე 
სამეცნიერო და სასწავლო სტრუქტურული ერთეულია ბიზნესისა და მენეჯმენტის 
ფაკულტეტი. 

2018 წლის იანვრის ბოლოს ძალაში შევიდა ურთიერთგაგების მემორანდუმი 
თსუ-სა და ბგუ-ს შორის, რომლის ფარგლებში დაიგეგმა და 10-15 მარტს ჩატარდა 
საერთაშორისო აკადემიური სემინარი ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალურ 
საკითხებზე.

სემინარის ინიციატორი და მთავარი ორგანიზატორი იყო ბგუ-ის ბიზნესისა და 
მენეჯმენტის ფაკულტეტი, რომლის სპეციალური მოწვევის საფუძველზე ისრაელში 
გაემგზავრა თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პროფესორთა და 
სტუდენტთა დელეგაცია. 

თანაორგანიზატორობის ფუნქცია შეასრულეს თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზ-
ნესის ფაკულტეტმა და სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრმა „იდეამ“. 

11 მარტს ქართული დელეგაცია ესტუმრა სარწყავი და სასათბურე სისტე-
მების მწარმოებელ საერთაშორისო კომპანია „ნეტაფიმის~ სათავო ოფისს, სადაც 
კომპანიის აღმასრულებელმა დირექტორმა გააკეთა საინტერესო მოხსენება 
კომპანიის მუშაობის შესახებ. შეხვედრაზე გამოითქვა მოსაზრებები სოფლის 
მეურნეობაში წვეთოვანი სარწყავი სისტემის მნიშვნელობისა და საქართველოში 
მისი წარმატებით დანერგვის შესახებ. 

იმავე დღეს ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები, პროფესორ რ. 
ალბინთან (ისრაელი) ერთად, გაემგზავრნენ იერუსალიმში და მოილოცეს ქრისტეს 
აღდგომის ტაძარი.

12 მარტს მოვინახულეთ ბგუ-ის სამეცნიერო, სასწავლო და ადმინისტრაციული 
კორპუსები. გაიმართა შეხვედრა უნივერსიტეტის საერთაშორისო აკადემიური 
ურთიერთობების ოფისის დირექტორთან სტავი ბარამსა და ბიზნესისა და მე-
ნეჯმენტის ფაკულტეტის დეკანთან, პროფესორ ოდედ ლოვენგარტთან. გაგვაცნეს 
უნივერსიტეტის სტრუქტურა, აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტების სა-
მეცნიერო და სასწავლო მუშაობის ძირითად მიმართულებები. მნიშვნელოვანი იყო 
ბგუ-ის მხრიდან მიღებული შემოთავაზებები სასწავლო-სამეცნიერო მიმართულებით 
მომავალი თანამშრომლობის თაობაზე. 
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საერთაშორისო აკადემიური სემინარი ბენგურიონის უნივერსიტეტის...

 13 მარტს, სემინარის პროგრამის თანახმად, თსუ-ის დელეგაცია 2 ნაწილად 
გაიყო. 

ბგუ-ის ბიზნესისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტზე გამართულ მრგვალ 
მაგიდაზე მოხსენებებით გამოვიდნენ პროფ. თ. ბერიძე (`გარდამავალი ეკონომიკის 
ხარისხობრივი და რაოდენობრივი განსაზღვრა – კვლევის მეთოდოლოგიური 
პრინ ციპები~) და პროფ. დ. ნარმანია („საქართველო-ისრაელის რეგიონული ეკო-
ნო მიკური თანამშრომლობა: განვითარების ადმინისტრირება”). დისკუსიაში მო-
ნა წილეობდნენ ჩვენი დელეგაციის წევრები: პროფესორები ე. მექვაბიშვილი,                                                   
რ. გვე ლესიანი, ე. ხარაიშვილი და ბგუ-ის პროფესორები: ჰ. ბარ-გერა, რ. ბარ-ელი,           
შ. ჰარ ტალი, ი. ტურბინერი, ი. შავიტი, ჰ. კათზი, მ. მალული.

თსუ-ის დელეგაციის მეორე ნაწილი (პროფ. ი. ხელაშვილი, ასოცირებული  
პროფ. გ. შიხაშვილი, ა. მიქაბერიძე და სტუდენტები: მ. მჭედლიშვილი, მ. ქვრი-
ვიშვილი, ნ. თოდუა, ს. სახვაძე, თ. ჩუბინიძე, მ. შვანგირაძე, ა. ყუბანეიშვილი) 
გაემ გზავრა ქა ლაქ ეილატში, სადაც დაათვალიერეს ბგუ-ის სასტუმროებისა და 
ტურიზმის დეპარტამენტის კამპუსი და დაესწრნენ დოქტორ ი. ბელჰასენის ლექ-
ციას ეილატში ტურიზმის განვითარების შესახებ. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ დე-
პარტამენტის აკადემიური დირექტორი, პროფესორი ი. ფორია (ისრაელი) და ჩვენი 
დელეგაციის წევრები. 

 14 მარტს გაიმართა საჯარო პოლიტიკის და ტურიზმის დეპარტამენტების 
კოლოკვიუმები, რომლებზეც მოხსენებებით გამოვიდნენ პროფ. ე. ხარაიშვილი 
(„სოფლის მეურნეობის განვითარების შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და 
ისრაელში“), პროფ. ე. მექვაბიშვილი („საქართველოს სოფლის მეურნეობის საექს-
პორტო პოტენციალი: თანამედროვეობა და პერსპექტივები“) და პროფ. ი. ხე-
ლაშვილი („მდგრადი ტურიზმის განვითარება საქართველოში: პოტენციალი და 
პრობლემები“). კოლოკვიუმებს ესწრებოდნენ და დისკუსიებში მონაწილეობდნენ 
ბგუ-ის პროფესორები (ფ. იუვალი, ა. შანი, ი. ფორია) და თსუ-ის დელეგაციის 
წევრები. 

იმა ვე დღეს გა ი მარ თა ბგუ -ი სა და თსუ -ის სტუ დენ ტე ბის შეხ ვედ რა და მოხ სე-
ნე ბე ბის წარ დგე ნა (მო დე რა ტო რი – ასო ცი რე ბუ ლი პროფ. გ. ში ხაშ ვი ლი). მოხ სე-
ნე ბე ბით გა მო ვიდ ნენ სტუ დენ ტუ რი გუნ დე ბი: 1) მ. მჭედლიშვილი, მ. ქვრივიშვილი 
(`ისრაელის ეკონომიკისა და ბიზნესის კვლევა სტუდენტურ ცენტრ „იდეაში~); 2) 
ნ. თოდუა, ს. სახვაძე (`ისრაელის ეკონომიკური სასწაულები~); 3) თ. ჩუბინიძე, 
მ. შვანგირაძე, ა. ყუბანეიშვილი (`მევენახეობა და მეღვინეობა საქართველოში – 
წარსული, აწმყო, მომავალი~). დისკუსიაში მონაწილეობდნენ ბგუ-ისა და თსუ-ის 
პროფესორები და სტუდენტები. იმსჯელეს ცენტრ „იდეას~ მიერ განხორციელებულ 
პროექ  ტებსა და სამომავლო გეგმებზე. გამოითქვა მოსაზრებები ბგუ-ში ანა-
ლოგიური სტუ დენტური ცენტრის ჩამოყალიბებისა და მომავალი თანამშრომლობის 
შესახებ. 

15 მარტს ქართული დელეგაცია გაეცნო მკვდარი ზღვის ქიმიური ქარხნისა 
და ქა ლაქ ჰურას სოციალური საწარმოს მუშაობას, აგრეთვე ბედუინთა თემის 
ცხოვრებას. 
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გიორგი შიხაშვილი

მთლიანობაში, ბენ-გურიონის უნივერსიტეტის ბიზნესისა და მენეჯმენტის 
ფაკულტეტზე 10-15 მარტს ჩატარებული აკადემიური სემინარი იყო მეტად 
საინტერესო, შემოქმედებითი და წარმატებული. მოხდა მნიშვნელოვანი სამეცნიე-
რო-სასწავლო გამოცდილების გაზიარება, დაისახა სამომავლო ურთიერთობების 
გეგმები, რაც უთუოდ წაადგება ორი უნივერსიტეტის ნაყოფიერ თანამშრომლობას.

გიორგი შიხაშვილი
თსუ-ის ეკონომიკისა და ბიზნესის 

ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი,
სტუდენტური კვლევებისა და პროექტების ცენტრ

 „იდეას“ დირექტორი
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პროფესორი დემურ სიჭინავა – 70

 პრო ფე სო რი დე მურ შალ ვას ძე სი ჭი ნა ვა და ი ბა და 1947 წლის 12 დე კემ ბერს 
ჩხო როწყ უს რა ი ო ნის სო ფელ ლე სი ჭი ნე ში, პე და გო გის ოჯახ ში. მა მა, შალ ვა სი ჭი ნა ვა 
– ქარ თუ ლი ენი სა და ლი ტე რა ტუ რის მას წავ ლე ბე ლი იყო, დე და, ეთერ სა ჯაია – დი-
ა სახ ლი სი. მათ სამ შობ ლოს აღუ ზარ დეს სა მი ვა ჟი, დე მუ რი, მი ლორ დი და ალექ სან-
დრე, ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა დოქ ტო რე ბი, პრო ფე სო რე ბი. 

დე მურ სი ჭი ნა ვამ და ამ თავ რა ლე სი ჭი ნის პირ ვე ლი სა შუ ა ლო სკო ლა 1966 
წელს. იგი აქ ტი ურ ფი ზი კურ შრო მას ეწე ო და სა შუ ა ლო სკო ლის მა ღალ კლა სებ ში 
სწავ ლი სას და მის შემ დგო მაც. 

დე მურ სი ჭი ნა ვამ 1967-1969 წლებ ში საბ ჭო თა არ მი ის რი გებ ში გა ი ა რა სა ვალ-
დე ბუ ლო სამ ხედ რო სამ სა ხუ რი ქა ლაქ ვო რო ნეჟ ში. 

1969 წელს ჩა ი რიცხა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის სა ინ ჟინ რო -ე კო ნო მი კურ ფა კულ ტეტ ზე ეკო ნო მი კუ რი ინ ფორ მა ცი-
ის მე ქა ნი ზე ბუ ლი და მუ შა ვე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის სპე ცი ა ლო ბა ზე, რო მე ლიც და ამ თავ-
რა 1974 წელს. 

1972–1974 წლებ ში მუ შა ობ და გა ნათ ლე ბის მუ შაკ თა რეს პუბ ლი კურ სახ ლში 
სა ერ თა შო რი სო ენა „ეს პე რან ტოს“ მას წავ ლებ ლად. 

1974-1975 წლებ ში მუ შა ობ და სა ქარ თვე ლოს მშე ნებ ლო ბის სა მი ნის ტროს სა-
ინ ფორ მა ცი ო- გა მოთ ვლით ცენ ტრში ინ ჟი ნერ -პროგ რა მის ტად. 

1975-1986 წლებ ში მუ შა ობ და თსუ -ის სა ინ ჟინ რო -ე კო ნო მი კუ რი ფა კულ ტე ტის 
ეკო ნო მი კუ რი ინ ფორ მა ტი კის კა თედ რა ზე ასის ტენ ტად. ამა ვე წლებ ში იგი აქ ტი უ-
რად მო ნა წი ლე ობ და სა ზო გა დო ებ რივ საქ მი ა ნო ბა ში. კერ ძოდ, 1976-1978 წლებ ში 
მო ნა წი ლე ობ და თსუ -ის სტუ დენ ტურ მე სა მე შრო მით სე მეს ტრებ ში (ქ. როს ლა ვი სა 
და ქ. სმო ლენ სკის ოლ ქებ ში), რო გორც რაზ მის ხელ მძღვა ნე ლი. მან ასა ხე ლა თბი-
ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტი, რაც გა მო ი ხა ტა იმით, რომ მი სი ხელ მძღვა ნე-
ლო ბით სტუ დენ ტურ მა რაზ მებ მა გა ი მარ ჯვეს სა კავ ში რო შე ჯიბ რე ბებ ში, რის თვი საც 
იგი და ჯილ დო ე ბუ ლი ა, რო გორც სა კავ ში რო, ასე ვე სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდუ ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ის სი გე ლე ბით. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ გარ და მე სა მე შრო მით სე მეს-
ტრში აქ ტი უ რი მო ნა წი ლე ო ბი სა, მან ქა ლაქ როს ლა ვი სა და სმო ლენ სკის მო სახ ლე ო-
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მურთაზ მაღრაძე

ბას, სა კუ თა რი პრო ექ ტით, სა ჩუქ რად აუ შე ნა ორი გი ნა ლუ რი ფე რა დი მუ სი კა ლუ რი 
შად რევ ნე ბი. მან, აღ ნიშ ნუ ლი შად რევ ნე ბის აშე ნე ბი სას, გა მო ი ყე ნა მის მი ერ შე მუ შა-
ვე ბუ ლი „ავ ტო მა ტუ რად რე გუ ლი რე ბა დი სარ ქვე ლის~ კონ სტრუქ ცი ა, რო მელ ზეც 
ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ ში რის გა მო გო ნე ბე ბი სა და აღ მო ჩე ნე ბის საქ მე თა კო მი ტეტ-
მა, 1981 წელს, გას ცა სა ავ ტო რო უფ ლე ბა №929943. ნი შან დობ ლი ვია ისიც, რომ 
ქა ლაქ სმო ლენ სკში აშე ნე ბულ ფე რად მუ სი კა ლურ შად რე ვანს აქვს თსუ -ის გერ ბის 
ფორ მა. 

1987 წელს დე მურ სი ჭი ნა ვა ეკო ნო მი კურ მეც ნი ე რე ბა თა კან დი და ტის ხა რის-
ხის მო სა პო ვებ ლად წარ მა ტე ბით იცავს დი სერ ტა ცი ას მრა ვა ლარ ხი ა ნი და მრა ვალ-
ფა ზი ნი სის ტე მე ბის იმი ტა ცი ურ მო დე ლი რე ბის პრობ ლე მებ ზე. 

1975 წლი დან დღემ დე თსუ- ში იგი აქ ტი უ რად ეწე ვა სა მეც ნი ე რო პე და გო გი-
ურ საქ მი ა ნო ბას, სა დაც გა ი ა რა ყვე ლა სა მეც ნი ე რო- პე და გო გი უ რი თა ნამ დე ბო ბა – 
დაწყ ე ბუ ლი ასის ტენ ტი დან, დამ თავ რე ბუ ლი პრო ფე სო რით. გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი აქვს 
60-ზე მე ტი სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მი, მათ შო რის 1 მო ნოგ რა ფი ა, 10 სა ხელ მძღვა ნე ლო, 
ორი გა მო გო ნე ბა და შვი დი პა ტენ ტი. 

პრო ფე სო რი დე მურ სი ჭი ნა ვა თა ვი სი მო წო დე ბით არის ნო ვა ტო რი – 2005 
წელს მი სი ხელ მძღვა ნე ლო ბი თა და ავ ტო რო ბით თსუ -ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე-
სის ფა კულ ტეტ ზე წარ მოდ გე ნი ლი და და ნერ გი ლი იქ ნა სას წავ ლო დის ციპ ლი ნე ბის 
შეს წავ ლი სა და ტეს ტუ რი გა მოც დე ბის კომ პი უ ტე რუ ლად ჩა ტა რე ბის პროგ რა მე ბი 
TRENINGATOR-ი და TEGAPRO (თა ნა ავ ტო რი მი სი ვე შვი ლი ზვი ად სი ჭი ნა ვა). 

2005 წლი დან დღემ დე, პრო ფე სო რი დ. სი ჭი ნა ვა ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის 
ფა კულ ტე ტის ბა კა ლავ რი ა ტი სა და მა გის ტრა ტუ რის შუ ა ლე დუ რი, ფი ნა ლუ რი და 
და მა ტე ბი თი ტეს ტუ რი გა მოც დე ბის კომ პი უ ტე რუ ლი წე სით ჩა ტა რე ბა ზე პა სუ-
ხის მგე ბე ლი პი რი და კო ორ დი ნა ტო რი ა. გა მოც დე ბი ტარ დე ბა ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი 
პროგ რა მა TEGAPRO-ს სხვა დას ხვა ვერ სი ით, ყო ველ გვა რი ანაზღ ა უ რე ბის გა რე შე, 
რა მაც ათე უ ლო ბით ათა სი ლა რის ეკო ნო მია მის ცა ფა კულ ტეტს და შე სა ბა მი სად, 
უნი ვერ სი ტეტს. 

პრო ფე სორ დ. სი ჭი ნა ვას აქ ტი უ რი ხელ მძღვა ნე ლო ბით, ეკო ნო მი კა სა და ბიზ-
ნეს ში ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის კა თედ რას თან შე იქ მნა თა ნა მედ რო ვე კომ-
პი უ ტე რუ ლი ტექ ნი კით აღ ჭურ ვი ლი ინო ვა ცი უ რი ტექ ნო ლო გი ე ბის ლა ბო რა ტო რი ა, 
სა დაც წარ მა ტე ბით სრულ დე ბა სა მეც ნი ე რო კვლე ვე ბი.

პრო ფე სო რი დ. სი ჭი ნა ვა თსუ -ის ეკო ნო მი კუ რი პრო ფი ლის ჟურნ. „ე კო ნო მი კა 
და ბიზ ნე სის~ სა რე დაქ ციო კო ლე გი ის წევ რი ა. იგი არის არა ერ თი სა ხელ მძღვა ნე-
ლოს, სა მეც ნი ე რო შრო მე ბის კრე ბუ ლის რედ კო ლე გი ის წევ რი, მეც ნი ერ -რე დაქ ტო-
რი და რე ცენ ზენ ტი. პრო ფე სო რი დ. სი ჭი ნა ვა რო გორც ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო-
გი ე ბის მა ღალ პრო ფე სი უ ლი სპე ცი ა ლის ტი არა ერ თხელ იყო მიწ ვე უ ლი სა დოქ ტო რო 
დი სერ ტა ცი ე ბის შემ ფა სებ ლად და სა დი სერ ტა ციო საბ ჭოს კო მი სი ის წევ რად სხვა-
დას ხვა უნი ვერ სი ტეტ ში. მი სი ხელ მძღვა ნე ლო ბით შეს რულ და და სრულ დე ბა რამ-
დე ნი მე სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცია და სა მა გის ტრო ნაშ რო მე ბი.
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პრო ფე სო რი დ. სი ჭი ნა ვა 2013 წლი დან დღემ დე წარ მა ტე ბით ხელ მძღვა ნე-
ლობს „ე კო ნო მი კა სა და ბიზ ნეს ში ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის~ კა თედ რას. 
მი სი ლექ ცი ე ბი გა მო ირ ჩე ვა მეც ნი ე რუ ლი სიღ რმით და იმავ დრო უ ლად სი სა და ვით, 
სტუ დენ ტე ბის თვის მა სა ლე ბის გა სა გე ბი ფორ მით მი წო დე ბით.

პრო ფე სო რი დ. სი ჭი ნა ვა არის თსუ -ის ეკო ნო მი კი სა და ბიზ ნე სის ფა კულ ტე ტის 
ბიზ ნე სის ად მი ნის ტრი რე ბის მი მარ თუ ლე ბის სა დოქ ტო რო, სა მა გის ტრო და სა ბა კა-
ლავ რო პროგ რა მე ბის – „ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის მე ნეჯ მენ ტი სო მო დუ ლე-
ბის ხელ მძღვა ნე ლი. 

პრო ფე სორ დე მურ სი ჭინ ვას მო ნა წი ლე ო ბა აქვს მი ღე ბუ ლი მრა ვა ლი სა უ ნი-
ვერ სი ტე ტო და სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცი ე ბის მუ შა ო ბა ში.

2015 წელს, პრო ფე სორ დე მურ სი ჭინ ვას უშუ ა ლო ხელ მძღვა ნე ლო ბით ჩა ტარ-
და პირ ვე ლი სა ერ თა შო რი სო სა მეც ნი ე რო კონ ფე რენ ცია – „თა ნა მედ რო ვე ინ ფორ-
მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი ეკო ნო მი კუ რი გლო ბა ლი ზა ცი ის პი რო ბებ ში~, რო მე ლიც 
მიძღ ვნა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის 
ეკო ნო მი კა სა და ბიზ ნეს ში ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის კა თედ რის 50 წლის იუ-
ბი ლეს.

პრო ფე სორ დ. სი ჭი ნა ვას, რო გორც კა თედ რის გამ გეს, ჰარ მო ნი უ ლი მგობ რუ-
ლი ურ თი ერ თო ბა აქვს კო ლე გებ სა და სტუ დენ ტებ თან. იგი მომ თხოვ ნი ა, რო გორც 
სა კუ თა რი თა ვის, ასე ვე კო ლე გე ბი სა და სტუ დენ ტე ბის მი მართ.

პრო ფე სო რი დ. სი ჭი ნა ვა, გარ და სა მეც ნი ე რო- პე და გო გი უ რი მუ შა ო ბი სა, ეწე ვა 
ნა ყო ფი ერ სა ზო გა დო ებ რივ საქ მი ა ნო ბას. კერ ძოდ, ის არის სი ჭი ნა ვე ბის საგ ვა რე უ-
ლო კავ ში რის წი ნამ ძღო ლი და ჩხო როწყ უს რა ი ო ნის სო ფელ ლე სი ჭი ნეს მაცხ ოვ რის 
ხელ თუქ მნე ლი ხა ტის ეკ ლე სი ის მშე ნებ ლო ბის ინი ცი ა ტო რი და წარ მმარ თვე ლი.

პრო ფე სორ დ. სი ჭი ნა ვას ჰყავს ბრწყინ ვა ლე ოჯა ხი. მე უღ ლე ნა ნა ბეჭ ვა ი ა, 
მათ სამ შობ ლოს აღუ ზარ დეს ოთხი ყვე ლას თვის მი სა ბა ძი, ერ თი მე ო რე ზე უკე თე სი 
შვი ლი, რომ ლებ მაც გა ნათ ლე ბა მი ი ღეს თსუ- ში და წარ მა ტე ბით საქ მი ა ნო ბენ სხვა-
დას ხვა სფე რო ში, რო გორც სა ქარ თვე ლო ში, ასე ვე მის საზღ ვრებს გა რე თაც. პრო-
ფე სო რი დ. სი ჭი ნა ვა მდი და რია შვი ლიშ ვი ლე ბი თაც. მას ჯერ ჯე რო ბით ჰყავს ხუ თი 
შვი ლიშ ვი ლი. 

პრო ფე სორ დე მურ სი ჭი ნა ვა დღე საც გა მო ირ ჩე ვა ნო ვა ტო რუ ლი აქ ტი უ რო ბით, 
მას თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში და სა ნერ გად შე მუ შა ვე ბუ ლი აქვს რამ-
დე ნი მე ინო ვა ცი ა.

მურ თაზ მაღ რა ძე,
ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის

სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტე ტის ემე რი ტუ სი, პრო ფე სო რი
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რეგიონების მაგალითზე)
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.63



216

თენგიზ ვერულავა სამედიცინო ბაზარი: არსი, სპეციფიკა, სტიმულები 73
დიმიტრი ჯავახაძე ელექტრონული სერვისების განვითარება 

საქართველოში
91

სოფიო ბაკურიძე. ინტეგრაციული ურთიერთობების 
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121
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